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AAAAAAkert abból a célból jött létre, hogy 
szimbolizálja az itthon maradást, 
hiszen Hajdúnánás közössége azt 

szeretné, ha a � atalok is úgy ragaszkod-
nának a szülőföldjükhöz, ahogyan a fa 
ragaszkodik az anyaföldjéhez – mondta 
Hajdúnánás polgármestere. A családias 
hangulatú eseményen Szólláth Tibor szólt 
a család és a városhoz való kötődés fon-
tosságáról is. 

Fecskelakások, fecskeotthonok, gyer-
mekegészségügyi centrum, ösztöndíj-
program, fél millió forintos lakásvásár-
lási támogatás a � ataljaiknak.

Míg 2009–2010 között alig 130 gye-
rek született, addig mára nem ritkák azok 
az évek sem, amikor közel 180 gyerek is 
születik a városban. 

A város polgármestere azt mondta, 
hogy a településen kedvezőek a feltételek a 
gyerekvállaláshoz. „Nálunk sincs kolbász-
ból a kerítés, csak szisztematikusan össze-
rakjuk a családalapítás fogaskerekeit, hogy 
gördülékenyen tudjanak forogni. Ezek a 
kis kerekek többségében minden település 
asztalán ott hevernek: korszerű óvodák, 
kiváló iskolák, gimnázium, szakközépis-
kola, megfelelő orvosi és védőnői ellátó 
rendszer, folyamatos egészségügyi szűrő-
programok, emellett hamarosan átadjuk 

a Gyermekegészségügyi Centrumot is” – 
mondta a polgármester. Hozzátette – nem 
véletlenül kapott az elmúlt időszakban 
Hajdúnánás Családbarát Önkormányzat 
Díjat, hiszen azzal, hogy segítjük a család-
alapítás előtt álló � ataljainkat a fecskelakás 
és a fecskeotthon programjainkkal, a fél 
millió forint támogatással az első lakáshoz 
jutáshoz vagy a közművesített telkek ked-
vezményes vásárlásával a közös jövőnkbe, 
a város jövőjébe fektetünk. 

Összefogott a város közössége.
Az előző esztendőben született hajdú-

nánási gyerekeknek még a múlt év őszén 
elültettek 90 darab fát. Idén egy új kezde-

Ebben az évben is gyermekzsivajtól volt hangos május 25-én a Liget, ahol ünnepélyes 
keretek között közel 180 darab facsemetét ültettek szimbolikusan a 2018-ban szüle-
tett hajdúnánási gyermekek tiszteletére.

ményezés révén a város lakossága ültetett 
el még márciusban a polgármester kezde-
ményezésére további 90 darab kislevelű 
hársfát – mondta Szólláth Tibor. 

A felhívásra akkor sokan felkapták a 
fejüket, gyerekektől, a felnőttekig szinte 
mindenki fogott ásót, lapátot és közösen 
tettek a város jövőjéért. 

A közel 180 darab elültetett facsemetét 
ünnepélyes keretek között adományozták 
az újszülött gyermekeknek az „Újszülöt-
tek fái” elnevezésű programon. 

A köszöntő után minden megjelent 
szülő egy-egy emléklapot vehetett át a vá-
ros polgármesterétől kisgyermeke nevére 
kiállítva. Az emléklapok átvétele után az 
időkapszula ünnepélyes elhelyezésére ke-
rült sor, melyben az előző esztendőben 
született hajdúnánási gyermekek névsora, 

a Hajdúnánási Újság aktuális lapszáma, 
illetve a város � zetőeszköze, a Bocskai 
Korona címletsora található meg. 

Szólláth Tibor a rendezvény végén el-
mondta: „Kívánom a kedves szülőknek, 
hogy az elültetett facsemetéket ugyanúgy 
nevelgessék, ahogy gyermekeiket terelge-
tik, szeretgetik útjuk során. És ahogy együtt 
cseperednek, az idő múlásával hozzák visz-
sza a kertbe őket, hogy egyszer majd, ami-
kor felnéznek ezekre a fákra, emlékezze nek 
arra: honnan jöttek, s hová tartoznak.”

HVÖ
A képeket készítette: Girus Zsolt

Értékek, kincsek, hagyományok a 
Kárpát- medencében címmel  hungarikum 
vetélkedőn mérte össze tudását három 
Bocskai iskolás „hungarikum vadász” 
Laki telken május 23-án.

A vetélkedőre való bejutás egy 50 kér-
désből álló totó helyes kitöltésén múlott, 
az elődöntőre pedig két választott „vizsga” 
téma alapján lehetett bekerülni. A csapat 
egy tájjellegű étel elkészítésével, a „kelt 
tészták királynőjével”, azaz az arany galus-
kával nevezett, valamint egy helyi büszke-
ségünk, Mónus József, a többszörös világ-
bajnok, tradicionális íjász bemutatásával 
jutott be 242 csapat közül a legmagasabb 
pontszámmal a nemzetközi szintű meg-
mérettetésre.

A Lakiteleki Népfőiskolán megrende-
zett elődöntőn a csapat a Magyar tanyá-
kat mutatta be, mint jellegzetes hajdúsági 
hungarikumot, ám a szoros és igen színvo-
nalas vetélkedőn a döntőbe való jutáshoz 
nem szereztek elegendő pontszámot.

Elkeseredésre semmi okuk, hiszen a 
felkészülés és a vetélkedő során rengete-
get tanulhattak, s bizton állíthatják: ott-
honra leltek a hungarikumok világában. 
A kétnapos ottlétük alatt megnézhették 
hazánk legnagyobb népfőiskoláját, mely 
nemcsak a nagy volumenű fejlesztések 
okán csodálandó, hanem magyarságunk, 
hovatartozásunk, nemzeti értékeink meg-
becsülésében is példaértékű. Ezt a játékos 
vetélkedőt a Magyar Örökség Díjas Laki-

teleki Népfőiskola – a Magyar Országgyű-
lés, a Hungarikum Bizottság és a Nem-
zeti Művelődési Intézet támogatásával 
– hirdette és szervezte meg a hungarikum 
mozgalom népszerűsítése, valamint nem-
zeti értékeink megismertetése érdekében, 
melyre a Kárpát-medencei általános isko-
lák 7. és 8. osztályában tanuló diákok és 
felkészítő tanáraik jelentkezhettek.

A nánási csapat tagjai Bagdi Dorina, 
Daróczi Dorina és Mészáros Nikolett 8. 
D. osztályos tanulók voltak, felkészítő ta-
náruk Székelyné Nádas Zsuzsa.

Fekete Andrea
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A Művelődési Központ előadóterme 
labdarúgást szerető emberekkel – � ata-
lokkal és idősebbekkel – telt meg 2019. 
május 22-én. Az Ezredeleji beszélgetések 
sorozat meghívott vendége ez alkalommal 
Csiszár Henrietta válogatott labdarúgónk 
volt. A házigazda szerepét Szólláth Zol-
tán művelődésszervező töltötte be, aki a 
rá jellemző precízséggel, hozzáértő, szak-
szerű módon összeállított kérdéscsokorral 
ostromolta kedves, szerény és mosolygós 
vendégét.

A közönség a feltett kérdésekre kapott 
válaszok után megismerhette azt, hogy 
kora gyermekkorától kezdve milyen nehéz 
út vezet el oda, hogy valakiből élsportoló 
válhasson.

Henike kedves válaszaiban szólt arról, 
hogy a sportszerető családban ő hogyan 
jutott el a labdarúgás megszeretéséig, de 

visszaemlékezett a Hajdúnánási Focisuli-s 
évekre is, arra az időszakra, amikor még 
� úkkal vegyes csapatban rúgták a „bőrt”. 
Elmondta, hogy annak idején neki is vol-
tak példaképei, akár hazai, akár nemzet-
közi vonatkozásban is. Ők sarkallták az 
egyre aktívabb felkészülésre, hogy nyo-
mukba tudjon lépni. 

Örömmel emlékezett vissza arra a nap-
ra, amikor 2008-ban a Ferencváros TC a 
játékát látva azonnal leigazolta őt, de em-
lékezetesnek tartja a 2012 évet is, amikor 
az MTK-hoz igazolt, és egyből bajnoki 
címnek örülhetett a csapattal együtt. 

17 éves volt, amikor először meghívták 
a magyar válogatottba, 2015-től kezdőd-
tek meg „idegenlégiós” szereplései. Előbb 
a romániai Marosvásárhelyen focizott, 
majd következett a német 1. FC Lübers 
csapata, ahonnan végül is jelenlegi csapa-

tához, a Bayer Leverkusenhez került. Így 
lehet részese a német női labdarúgásnak, 
amelyet a világ legerősebbikének tartanak. 
Beszélt arról, hogy játékos társaival igen jó 
a kapcsolata, akikkel német nyelven tud-
nak társalogni. 

Kérdésre válaszolva elmondta, hogy a 

fejlődés a női fociban is ta-
pasztalható. 

A jövőben szeretne még 
hosszú éveken át játszani, 
az, hogy utána mi jön, a 
jövő kérdése, minden eset-
re szeretne a foci közelében 
maradni.

A most felnövő � atal fo-
cistáknak szorgalmat, kitar-
tó, céltudatos és fegyelme-
zett munkát kívánt, no és 
hozzá sok-sok sikerélményt.

Henike május 15-én töl-
tötte be 25. életévét, amihez 
boldog születésnapot kívá-

nunk és természetesen hozzá mindent, 
ami szép és jó. További sikereket az él-
sportban és a magánéletben egyaránt.

Büszkék vagyunk arra, hogy újabb név 
gazdagítja Hajdúnánás hírét és nevét a 
világban.

Gut István

Az idén 39. alkalommal rendezték meg 
az Országos CNC programozás és gépke-
zelés nevű szakmai versenyt. Az írásbeli 
elődöntőn elért teljesítménye alapján az 
országos döntőben Nyakó Imre 1/13. L 
osztályos gépgyártástechnológiai techni-
kus tanuló képviselhette a BSZC Csiha 
Győző Szakgimnáziuma és Szakközép-
iskoláját olyan neves iskolák tanulói 
mellett, mint a debreceni Mechwart, a 
miskolci Andrássy, a győri Jedlik vagy a 
budapesti Ganz Ábrahám. 

A versenyre immár tizenegyedik éve 
Budapesten, az NCT Akadémián kerül 
sor, idén í rásbeli, programozási, gyakorla-
ti és szóbeli versenyrészeken adtak számot 
felkészültségükről a diákok. A verseny-
napokat a szervezők érdekes szakmai be-
mutatókkal, illetve egy közös csapatépí-
tő bográcsozással tették színesebbé. Az 

utolsó napon ellátogattunk az NCT Ipari 
Elektronikai Kft. taksonyi szerszámgép-
gyárába, ahol betekintést kaphattunk egy 
korszerű, CNC vezérlésű gépek gyártá-
sával foglalkozó cég mindennapjaiba. Az 
idegenvezetés után a taksonyi üzemben 

került sor az eredmény-
hirdetésre. Nyakó Imre 
a 18. helyezést érte el. 
A versenyzőket és felké-
szítő tanáraikat értékes 
jutalmakkal, többek kö-
zött egy egyhetes nyári 
intenzív „Öttengelyes 
marógépek programo-
zása és kezelése” című 
tanfolyammal díjazták a 
szervezők.

Összességében nagyon 
jól megszervezett, magas 

színvonalú versenyen jártunk, és örülünk, 
hogy részvételünkkel öregbíthettük a 
BSZC Csiha Győző Szakgimnáziuma és 
Szakközépiskolájának hírnevét!

Szabó Gábor
felkészítő tanár

Harmadik alkalommal látogatott el 
országunk egyik legnépszerűbb, külföl-
dön a legismertebb népzenei együttese 
Hajdú nánásra, a Bocskai Iskola Polgári 
úti tornatermébe május 16-án. Az együt-
tes – akiket kulturális nagykövetként tar-
tanak számon országunkban – nemcsak a 
folk- és a népzene világában mozog ott-
honosan, hanem világzenei fesztiválokon 
és komolyzenei koncerteken is fellépnek.

1973 óta lelkesedéssel és hatalmas tu-
dással gazdagítják koncertjeiken a közön-
ség zenei műveltségét.

Mindezek mellett több mint 10 éve 
úgy döntöttek, hogy zenéjüket igyekeznek 
minden iskolás gyermekhez is eljuttatni, 
így a MOL Zrt. aktív támogatásával rend-
hagyó énekórákat tartanak országszerte. 
Nézetük szerint a zenei élményhez jutás, 
az élő népzene, a közös éneklések, a ze-

A Móricz Pál Városi Könyvtár dolgo-
zói szívükön viselik a természetvédelmet. 
Ennek alkalmából második alkalommal 
hirdette meg a 2018/2019-es tanévre a 
Zöld Ünnepeink című vetélkedő soroza-
tát 3–4. valamint 5–6. osztályos korcso-
portok részére. Az ötfordulós vetélkedő 
sorozaton szerepet kapott a világűr, a talaj 
és élővilága, a vadvizek és élőviláguk, az 
erdők élővilága valamint a madarak és fák.

A fordulókon korcsoportonként 7–7 
osztály képviseltette magát. Néhány osz-
tály élt a tagok cserélésének lehetőségével, 
míg mások állandó csapatokat szerepel-
tettek.

A verseny célja volt, hogy játékosan, 
előzetes felkészülés nélkül hívjuk fel a gye-
rekek � gyelmét természeti környezetünk 
szépségére és védelmére.

A 3–4. osztályos kategóriában első he-
lyen végzett a Bocskai István Általános 
Iskola, AMI és Kollégium 4. B osztálya.

Az 5–6. osztályosok közt a Bocskai Ist-
ván Általános Iskola, AMI és Kollégium 6. 
A osztálya nyert.

A győzteseknek ezúton is gratulálunk! 
A következő tanévben is várjuk szeretet-

tel az érdeklődőket.

ne befogadásának képessége nemcsak az 
általános műveltséghez elengedhetetlen, 
hanem a testi-lelki harmóniához is.

Az együttes Kodály Zoltán és Bartók 
Béla műveit és gyűjtéseit is rendkívüli 
alapossággal építi be műsortárába, vala-
mint a hungarikumként nyilvántartott 
Kodály-módszer lelkes követői is. 

Eszerint vallják, hogy a hagyományos 
népzene váljon hozzáférhetővé minden-
ki számára, hiszen elősegíti a kutatás, 
oktatás, közösségi kultúra és a zenemű-
vek együttélését, az összes zenei hagyo-
mány tiszteletben tartását. Rendhagyó 
énekórájuk méltán népszerű, nemcsak a 
gyermekek, hanem a felnőttek körében 
is. A fáradhatatlan együttes kivétel nélkül 
minden jelentkező iskolába elmegy, eddig 
közel 150 ezer diákhoz és pedagógus-
hoz jutottak el. Gyerekek is, felnőttek is 

rendkívüli élményhez jutottak, remekül 
szórakoztak, s bizton állítható: bármikor 
szívesen tapsolnának újra a magyar nép-
zene neves nagyköveteinek.

Fekete Andrea
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Az elmúlt időszakban városunk ko-
moly erőfeszítéseket tett és tesz mind a 
mai napig azért, hogy mindenki számára 
egy élhetőbb, szebb környezetet tudjon 
biztosítani. Egy olyan települést, ahon-
nan nem elmenni akarnak a � atalok, akik 
hazai vagy külföldi nagyvárosokban talál-
ják meg számításaikat, hanem itt, helyben 
képzelik el jövőjüket, az életüket, ahol 
nem céltalan fejlesztések valósulnak meg, 
hanem átgondolt, logikus beruházásokkal 
a következő generációnak is építünk.

A BMW debreceni betelepülése óriá-
si lehetőség Hajdúnánás számára.

Azzal, hogy városunk tagja lett a Debre-
ceni Agglomeráció Fejlesztési Tanácsának 
példátlan történelmi lehetőség és együtt-
működés kapujához érkezett el Hajdúná-
nás - emelte ki Szólláth Tibor. A város-
vezető kifejtette: az elmúlt néhány évben 
erős gazdasági fejlődésen ment keresztül 
térségünk, s ez a folyamat előreláthatólag 

a következő években is folytatódik. Hoz-
zátette: mindent megtesz városunk annak 
érdekében, hogy vonzóvá tegye a befekte-
tők letelepedését. Kiemelten fontos a be-
fektetők fogadására alkalmas ipari terület 
létrehozása, melyre 10 hektár beépítetlen 
terület áll rendelkezésre a kisállomás mel-
lett, az egykori állatvásártéren. Ezzel mun-
kahelyeket teremtünk Hajdúnánáson.

A lehetőség adott, mindent megte-
szünk, hogy élni is tudjunk vele, jó kap-
csolatot ápolunk a kormányzattal, és a 
fejlesztési terveinket életképesnek, jövőt 

állónak ítélték – mondta el 
a város polgármestere.

Felére csökkent a köz-
foglalkoztatottak száma 
Hajdúnánáson.

Éveken át sok-sok táma-
dás érte a várost a közfoglal-
koztatási rendszer miatt. Én 
a közfoglalkoztatásban nem 
problémát, nem nyűgöt, 
hanem lehetőséget, értékte-
remtést láttam, és ez be is 
bizonyosodott – véli a pol-
gármester. 

Az elmúlt években a köz-
foglalkoztatásban dolgozók 

rengeteg kézzel fogható értéket terem-
tettek. Többek között a városi közétkez-
tetésben, hogy a bölcsődébe, óvodába, 
iskolába járó gyerekeket évről évre jó mi-
nőségű zöldségekkel lássák el. Több száz 
kilométeren keresztül végzik a belvízel-
vezető rendszerek, közúthálózat, illegális 
hulladéklerakók felszámolását, valamint a 
mezőgazdasági utak karbantartását, felújí-
tását. Elismerés illeti ezeknek az emberek-
nek a munkáját is.

Az elmúlt időszakban az összes köz-
épület megújult.

Hamarosan végére érünk annak a fo-
lyamatnak, amelyet néhány évvel ezelőtt 
kezdtünk el. Szinte nincs olyan közintéz-
mény Hajdúnánáson, amely ne újult vol-
na meg az elmúlt időszakban – emelte ki 
a polgármester. Az elmúlt pár évben azért 
dolgoztunk, hogy a város közintézményei 
lehetőség szerint úgy újuljanak meg, hogy 
fenntartásuk kisebb költséget jelentsen az 

önkormányzatnak, másra 
tudjuk fordítani a jó szige-
teléssel megspórolt pénzt, 
ezen kívül célunk volt, hogy 
jobb feltételeket, körülmé-
nyeket tudjunk biztosítani a 
közintézményinket használó 
városi lakosság számára.

A következő időszak fej-
lesztési tervei már a polgár-
mester asztalán vannak.

A fecskelakásokkal, a 
fecskeotthonokkal, a gyer-
mekegészségügyi centrum 
létrehozásával, a fél millió 
forintos lakásvásárlási támo-
gatással a � ataljainkat akar-

juk támogatni. Az ilyen és ehhez hasonló 
építkezések mind azt mutatják, hogy Haj-
dúnánás komoly fejlődési pályán áll. Ezt 
erősítik azok a népesedési és szociológiai 
mutatók, amelyek középtávon is pozitív 
folyamatokat mutatnak. Vagyis azok a 
fejlesztési tervek és lehetőségek, amelyek 
jelenleg is az asztalomon vannak, fontos 
és indokolt hosszú távú fejlesztések, ame-
lyekre látható igény és kereslet van Hajdú-
nánáson – zárta gondolatát Szólláh Tibor.

HVÖ
A képeket készítette: Girus Zsolt

Ipari terület kialakítása, felére csökkent közfoglalkoztatás, megújult középületek, fecs-
kelakások a fi ataloknak – csak néhány példa arra, hogy folyamatosan nő Hajdúnánás 
regionális jelentősége és gazdasági teljesítménye.

Autószerelő műhely ünnepélyes átadása

Hűtőház ünnepélyes alapkőletétele

Miért kell?Miért kell?Miért kell?Miért kell?Miért kell?Miért kell?Miért kell?Miért kell?Miért kell?
Mostanság, amikor át-át 

haladok a főtéren, a járó-
kelők rendre megállítanak 
a fenti kérdéssel, miközben 
a református templom ké-
szülőben lévő vaskerítésére 
mutatnak. Válaszaimat most 
a szélesebb nyilvánossággal 
is megosztom, mindannak 
tudatában, hogy nem én va-
gyok a legilletékesebb e kér-
dés megválaszolásában, ám, 
mint helytörténész, illendő szolgálnom 
néhány hasznos információval a témát 
illetően.

Ez a most épülő vaskerítés, amely ha-
marosan körbe öleli majd Isten házát, szá-
zadokra nyúló előzményekre tekint vissza.

A hajdúk ideérkezése előtti nánási ele-
ink, még az 1500-as évek derekán, saját 
védelmükre kénytelenek voltak erős tégla-
erődítést építeni a török-tatár pusztítások 
ellen. Jó szolgálatot tett ez a hajdúk védel-
mezésében is, így hát igyekeztek minden-
koron jó karban tartani. A törökvilág, és 
azt követő kuruc-labanc háborúskodások 
után azonban megszűnt védelmi szerepe, 
így a 19. századra útjában állt már ez a 
négy sarokbástyás, erős kapuval ellátott 
„kőkerítés” mindenkinek. Legfőképpen 
is az egyháznak, hiszen fenntartása nagy 
terhet jelentett számára, meg aztán az egy-
házi adóként beszedett szemes terményt, 
illetve az egyházi földek termését, melyet 
a bástyákban tároltak, tolvaj kezek rendre 
megdézsmálták.

A presbitérium végül úgy döntött, bon-
tassék el. 

1867-et írtak ekkor. Ebben az időben a 
főtér egyben piactér is volt. Itt tartották a 
heti kirakodásokat és a kisebb vásárokat is. 
Illemhely hiányában azonban a templom-
kert a gyalázkodók kedvelt 
helye lett, hiszen az embe-
rek rendre a templom fala 
mellett végezték el dolgukat. 
Meg aztán a jószágok szabad 
járásának helyszínévé is vált 
ez a felszentelt hely.

Természetes hát, hogy 
kevéssel a városfal elbontása 
után felvetődött valamiféle 
kerítés felállítása a gondok 
orvoslására. Ennek ideje 
1896-ra, a millenniumi esz-
tendőre érkezett el, amikor 
helyben gyártott tégla alap-
ra, egy debreceni vasüzem kivitelezésében 
díszes vasrácsot emeltek, ahogy az akkori 
köznyelv emlegette. És a gondok egy csa-
pásra megoldódtak, miközben ez a szép, 
míves alkotás nem csupán a templom, de 
a város ékessége is lett. Egészen 1974-ig, 
amikor a szocializmus útját járó városve-
zetés az akkor 78 éves vaskerítés elbontását 
kezdeményezte. Minden bizonnyal szúrta 
a szemüket, hiszen ez az alkotás egy egé-
szen más világ felett őrködött. Elhúzták 
hát a mézesmadzagot az egyház vezetése 
előtt azzal az ajánlattal, amennyiben el-
bontja, cserébe a város átvállalja a temp-
lomkert parkosítását. A legérzékenyebb 

ponton érintették meg a fogyatkozó, erőt-
lenné váló közösséget, amely természete-
sen elfogadta a „nagylelkűséget”. A szép 
vasmunkát, melynek akkor éppen a fes-
téséhez készülődtek, lángvágóval feldara-
bolták. MÉH-telepi áron, � llérekért ki-ki 
vásárolhatott belőle, így a kétszáz méter 
hosszú vasrács ma egy-egy helybéli por-
tán, mint utcai kerítés díszeleg.

Azóta éppen negyvenöt év telt el. Bár 
piacozás nincs már a főtéren, és csordajá-
rás sem zavarja a templomkert nyugalmát, 
ám a gyalázkodók azóta is előszeretettel 
választják ezt a helyet „terhük könnyíté-
sére”. Egy-egy eldugottabb rész már-már 
szabadtéri illemhely volt, illetve az ma is. 

Természetes hát, hogy újból kényszerí-
tő erővel vetődött fel az újabb vaskerítés 
állításának gondolta. Az évtizedek óta 
dédelgetett vágy mára valósággá vált. Egy 
böszörményi mesterember vállalta az ere-
detivel csaknem mindenben megegyező 
munka elkészítését. Kiváló minőség, be-
csületesség jellemzi Gajdán Márton mes-
ter úr keze munkáját, aki korábban Haj-
dúböszörményben letette már névjegyét, 
ugyanis két templom számára is alkotott 
díszes vaskerítést. 

A közel kétszáz méter hosszú alkotás, le-
számítva az északnyugati szegletet, amely 

eredeti, tehát 123 éves, idén júniusra 
készül el végleg. Védelmezője lesz nem 
csupán a díszes, felújítás előtt álló temp-
lomnak, de körbe öleli majd a mögötte 
létrehozandó díszkertet is.

Ez az Égi Atyának szentelt hely, mely-
ben századokkal korábbi elődeink porai 
is pihennek, megérdemli hát a kegyeletes 
védelmet.

Nos, ezért kellett ez a református egy-
házközség által készíttetett vaskerítés, 
remélvén, hogy századok múltán is emlé-
kezteti majd utódainkat múltunk, hitünk 
védelmezésére.

Buczkó József

Gajdán Márton mester úr munkatársaival a kerítés állításán dolgozik

Piacozók, vásározók a mai Köztársaság téren 1910-ben
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A Nánás Pro Cultura A Nánás Pro Cultura A Nánás Pro Cultura 
Nonprofi t Kft. programajánlójaNonprofi t Kft. programajánlójaNonprofi t Kft. programajánlója

Időszak: június 6–20.
 Június 7. (péntek) 17.00: Takács Lász-

ló festőművész „Útitársam az ecsetem” 
című kiállítása. A megjelenteket köszön-
ti: Szólláth Zoltán művelődésszervező.

 Tárlatvezetést tart az alkotó, Takács 
László. Zenei közreműködő: Tóth Luca 
(szaxofon).

 Helyszíne: a Kéky Lajos Városi Művelő-
dési Központ galériája. A kiállítás 2019. 
július 10-ig tekinthető meg.

 Június 11. (kedd) 16.00: Ezredeleji be-
szélgetések – Haja János, Grand Mas-
ters-világbajnoki ezüstérmes cselgán-
csozó előadása, valamint a Létavértesi 
Boreko Judo Klub bemutatója. Hely-
színe: Hajdúnánás, Köztársaság tér. 
A részvétel díjtalan!

 Június 14–15. (péntek–szombat) Nyári
szezonnyitó.

 Programok: június 14. 19.00 – Nánási 
Fonó – tánctanítás, táncház kicsiknek 
és nagyoknak. A táncházat vezetik Pa-
talenszkiné Makkai Andrea és Márton 
Attila. Meghívott vendég a Hargita 

Nemzeti Székely Népi Együttes. Zenél 
a Szikes Zenekar.
Június 15. Gasztrosétány:

 15.00 – Gasztronómiai bemutatók
 15.00 – Vidám Manók gyerekműsora
 16.00 – Leblanc Győző és Tóth Éva 

műsora
 16.30 – Hargita Nemzeti Székely Népi 

Együttes műsora
 17.30 – Tordai Zoltán és Zenekara
 További részletek a plakátokon.
 Helyszín: Hajdúnánás, Am� teátrum, 

Fürdő utca
 Június 21. (péntek) 17.30: WE ALL 

– a Phoenix Fusion Tánciskola évzáró 
táncgálája. A belépődíj 1200 Forint. 
Helyszín: Kéky Lajos Városi Művelő-
dési Központ színházterme.

 Június 22. (szombat) 18.00: REKLÁ-
MOK ÉJSZAKÁJA – a Hajdúnánási 
Gimnasztráda Évadzáró Táncgálája. 
A belépődíj 1000 Ft. Helyszín: Kéky 
Lajos Városi Művelődési Központ szín-
házterme.

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

Telefon: 06-70/375-66-53
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Önkormányzati hírekÖnkormányzati hírekÖnkormányzati hírekÖnkormányzati hírekÖnkormányzati hírekÖnkormányzati hírek

Árnyéklovag a könyvtárbanÁrnyéklovag a könyvtárbanÁrnyéklovag a könyvtárbanÁrnyéklovag a könyvtárbanÁrnyéklovag a könyvtárbanÁrnyéklovag a könyvtárban

2019. évi nyári szünidei napközi 
Hajdúnánáson

Hajdúnánás Városi Önkormányzat – a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igaz-
gatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény-
ben előírtaknak megfelelően – 2010. óta 
szervezi meg a nyári szünidei napközit, 
elsősorban azon gyermekek számára, akik 
otthoni, napközbeni felügyelete szüleik 
munkavégzése miatt nem biztosított.

A nyári napközi 2019. június 17. – 
2019. augusztus 16. között, a Bocskai 
István Általános Iskola Iskola utca 3. szám
alatti tagintézményében kerül megszerve-
zésre.

A 2018/2019. tanév május hónapjában 
városunk általános iskoláinak igazgatói 
felmérik a szülői igényeket akként, hogy 
a szülők írásban nyilatkoznak arról, hogy 
milyen időtartamra kívánják gyermekük 
számára igénybe venni a nyári napközit.

A szülői igények, illetve a gyermekek 
életkorának megfelelően kerülnek ki-
alakításra az alsó, illetve felső tagozatos 
csoportok, melyek felügyeletét gyermek-
felügyelő/pedagógus biztosítja 07.00 és 
16.30 óra között. 

Fontosnak tartjuk, hogy a napközit 
igénybe vevő gyermekek tartalmasan 
töltsék el a szabadidejüket, ezért városunk 
intézményei és i� úsági szervezetei közre-
működésével programokat szervezünk a 
gyermekek számára. A tanulók kiállításo-
kon, � lmvetítéseken, néptánc-, kézműves 
foglakozásokon, zenés tornákon és kultu-
rális programokon vehetnek részt. A hét 
minden napján pedig a nyári napközi 
helyszínén lehetőség van sport- és játék-
foglalkozásokra, kézműves tevékenysé-
gekre, csapatjátékokra, társasjátékokra, 
természettudományi-, ismeretterjesztő-, 
illetve mesefi lmek megtekintésére.

A gyermekek napközbeni étkeztetése a 
Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési 
Nonprofi t Kft. által biztosított. 

Hajdúnánás 
Városi Önkormányzat 

Tájékoztatás 
Településrendezési eszközök 

készítéséről
Ezúton tájékoztatom a lakosságot arról, 

hogy Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
Képviselő-testülete már korábban döntött 
arról, hogy a település teljes közigazgatási 
területére kiterjedően új településfejlesz-
tési koncepciót és településrendezési esz-
közöket (településszerkezeti terv és leírása, 
helyi építési szabályzat és szabályozási ter-
vek) készített.

A településfejlesztési koncepció elké-
szülte után a településrendezési eszközök 
(településszerkezeti terv és leírása, vala-
mint helyi építési szabályzat és szabályo-
zási tervek) előzetes tájékoztatási szakasza 
indul meg. A jóváhagyott településfejlesz-
tési koncepció, a hatályos településrende-
zési eszközök, illetve a városi fejlesztéseket 

megalapozó dokumentumok partnerségi 
egyeztetési szabályairól szóló 11/2017. 
(III. 31.) Önkormányzati Rendelet a te-
lepülés honlapján (www.hajdunanas.hu) 
olvashatók, illetve papír alapon megte-
kinthetők Hajdúnánási Közös Önkor-
mányzati Hivatalában (Városfejlesztési és 
Főépítészi Csoport, fsz. 30. számú iroda).

Hajdúnánás 
Városi Önkormányzat

Képviselő-testületi ülés hírei

Tájékoztatom a város lakosságát, hogy 
a képviselő-testület 2019. április hónapjá-
ban két ülést tartott. 

2019. április 25-én a napirendek elfo-
gadása után a testület megalkotta az ön-
kormányzat 2018. évi költségvetésének 
végrehajtásáról szóló rendeletét; módo-
sította az első lakáshoz jutók támogatá-
sáról; az önkormányzati vagyonról és az 
arról való rendelkezési jog gyakorlásáról; 
a település tisztaságáról, a közterületek és 
ingatlanok rendjéről; a lakossági önerő 
bevonásával megvalósuló út- és járdaépí-
tésről szóló rendeleteit. 

Megismerte és elfogadta a Hajdúnánási 
Rendőrkapitányság 2018. évi munkájáról; 
a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Non-
pro� t Kft. Hajdúnánáson végzett hulla-
dékkezelési tevékenységéről; a Móricz Pál 
Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjte-
mény beszámolóit.

Elfogadta a Hajdúnánási Építő és Szol-
gáltató Kft., a Nánás Pro Cultura Non-
pro� t Kft., a Hajdúnánási Gyermek- és 
Közétkeztetési Nonpro� t Kft. 2018. évi 
közfeladatellátási beszámolóit. 

Támogatás biztosításáról döntött a Haj-
dúnánási Építő és Szolgáltató Kft. kérel-
mére, a Városi Gyógyfürdő területén lévő 
strandröplabdapálya korszerűsítésére és 
két új pálya kialakításához, valamint meg-
ismerte a Gyógyfürdő részletes fejlesztési 
koncepcióját. 

A távhőszolgáltatás biztosítására 10 éves 
közszolgálati szerződést kötött a Hajdúná-
nási Építő és Szolgáltató Kft-vel. 

Megismerte a város Közművelődési 
Koncepciójához tartozó Intézkedési Ter-
vet. 

Elfogadta a város Egészségkoncepciója 
„Szalay-terv”-et.

Határozatot hozott a városban kialakí-
tott 18 szavazókörben működő szavazat-
számláló bizottságokba tagok és póttagok 
megválasztásáról.

Elfogadta a Hajdúnánási Gyermek- és 
Közétkeztetési Nonpro� t Kft. 2018. év-
ben végzett pénzügyi-gazdasági ellenőr-
zésének tapasztalatairól szóló ellenőrzési 
jelentést. 

Elfogadta az önkormányzat Versenyez-
tetési Szabályzatát. 

Módosította a Hajdúnánási Roma 
Nemzetiségi Önkormányzattal kötött 
együttműködési megállapodást. 

Támogatást biztosított a Baptista Tevé-
keny Szeretet Misszió kérelmére. 

Támogatta a város tervezett monográ� á-
jának elkészítését. 

Megismerte és támogatta a civil szerve-
zetek kérelmét.

Határozatot hozott a város közvilágítá-
sának korszerűsítéséről.

A testület három esetben hozott dön-
tést az önkormányzat tulajdonában lévő 
ingatlanok vonatkozásában.

Módosította a Közbeszerzési Szabály-
zatot. 

A képviselő-testület a 2019. április 30-i 
rendkívüli ülésén négy határozatának 

A Móricz Pál Városi Könyvtár öröm-
mel támogatja a feltörekvő írókat. 2019. 
május 27-én második alkalommal láttuk 
vendégül Gyuris Tibor színművészt, aki 
� lmötletei alapján íróként is bontogatja 
szárnyait, s most Árnyéklovag címmel 

jelentette meg akció-krimi regényét. 
A dedikálással egybekötött könyvbemu-
tató a szerző valamint Gerliczki András 
irodalomtörténész beszélgetésén alapult 
és a résztvevők bepillantást nyerhettek a 
könyv alapját képező  � lmsorozatba is.

meghozatalával közbeszerzési eljárást le-
záró közbenső döntést, és eljárást lezáró 
döntéseket hozott, illetve egy határozatá-
nak módosításáról döntött.

A nyilvános képviselő-testületi ülések 
előterjesztései és a hozott rendeletek, hatá-
rozatok a www.hajdunanas.hu honlapon 
az Önkormányzat részben Meghívók/
Előterjesztések menüpont alatt megte-
kinthetőek. 

Szólláth Tibor
polgármester 

Anyakönyvi hírekAnyakönyvi hírekAnyakönyvi hírekAnyakönyvi hírekAnyakönyvi hírekAnyakönyvi hírek
Köszöntjük Hajdúnánás legi� abb lakóit!
• Gargya Benett Richárd
• Józsi Gábor
• Kristóf Adrienn
• Pásztor Konor
• Bódi Eszter

Akiktől 2019. április hónapjában búcsút vettünk
• Csengeri Lászlóné
• Kéki Lajosné
• Kóti Sándorné
• Major István János
• Molnár Ferenc
• Reszegi Norbert
• Révész Imréné
• Sebe Miklós

Gratulálunk a 2019. április hónapban házasságot kötött pároknak!
• Molnár Antónia–Uri Dániel
• Vitányi Gréta–Krupánszki Béla
• Csorvási Tímea–Munkácsi Zsolt

• Sebestyén László
• Szucskó Istvánné
• Tacsi Lajos
• Timári Sándorné
• Varga Pál
• Varga Sándorné
• Zámbó Gábor

Gerliczki András és Gyuris Tibor a könyvbemutatón
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A tehetséggondozásról tanulhattunkA tehetséggondozásról tanulhattunkA tehetséggondozásról tanulhattunkA tehetséggondozásról tanulhattunkA tehetséggondozásról tanulhattunkA tehetséggondozásról tanulhattunk

Huszonegyedik századi kihívások Huszonegyedik századi kihívások Huszonegyedik századi kihívások 
a hazai agrárágazat előtta hazai agrárágazat előtta hazai agrárágazat előtta hazai agrárágazat előtta hazai agrárágazat előtta hazai agrárágazat előtt

A mezőgazdaság egy ország gazdasági 
szerkezetében alapvető fontosságú, hiszen 
az ott megtermelt javak szolgálják az em-
berek létfenntartását. Volt idő, amikor 
Európa éléskamrájának nevezték hazán-
kat. Napjainkban is megvan ennek a reali-
tása, ám a versenyképesség okán igen nagy 
változásokat kell eszközölni, hogy a ma-
gyar mezőgazdaság megélhetést, lehetősé-
get, jövőt jelentsen, hogy ne ürüljön ki a 
vidék, hogy érdemes legyen állattenyész-
téssel, növénytermesztéssel foglalkozni. 
Mindezekről kérdeztük Dr. Nagy István 
agrárminisztert május 11-ei hajdúnánási 
látogatása alkalmával.

A május 11-i Kihajtási ünnepség egyik 
fővédnöke volt Dr. Nagy István agrármi-
niszter, aki személyesen is megtisztelte a 
„pásztori város” egy évtizedes múlttal bíró 
tavaszkezdő rendezvényét. 

Miniszter úr igen elismerően nyilat-
kozott a rendezvényről, mint mondta, 
nagyon örül, hogy ilyen ősi hagyomá-
nyok fogadókészségre találnak, hiszen 
ezek vagyunk mi: a hagyományaink, a 
gasztronómiánk, a viseletünk, a dalaink, 
a táncaink. Természetes a ma mezőgazda-
sága nemcsak a hagyományok megélésé-
ről szól, számtalan feszítő kérdés sorjázik 
az agrártárca előtt is, ugyanúgy, mint az 
egyszerű gazdák előtt. Ezekről kérdeztük 
miniszter urat.
 A sok fontos megoldásra váró fela-

dat közül mik, melyek a legfontosabbak?
 A versenyképességet tűztük ki célul, s 

ezen a szemüvegen keresztül nézünk min-
dent. A hazai gazdaságok versenyképessé-
gét sok minden befolyásolhatja, pl. a me-
zőgazdaság az az ágazat, amely a leginkább 
kitett az egyre szeszélyesebb időjárásnak. 
Itt van a hosszú hónapok óta tartó aszály. 
Az agrártárca azonnali lépéssel sietett a 
leginkább aszály sújtotta térségek megse-
gítésére. Egyrészt öntözési lehetőséget biz-
tosított azon gazdáknak is, akik nem ren-
delkeznek vízjogi engedéllyel – bizonyos 
földterület nagyságig és vízfelhasználási 
mértékig. Május elejéig mintegy 40 ezer 
hektárról jeleztek aszálykárt és igényeltek 
támogatást a kárenyhítési alapból.
 A másik, hosszabb távú intézkedési 

terv az aszálykárok kiküszöbölésére, hogy 
a jelenleg mintegy 85 ezer hektárnyi ön-
tözött területet 200 ezer hektárra kíván-
ják növelni tíz év alatt. Ehhez jelentős 
kormányzati támogatást kap az ágazat, 
évente 15 milliárd forintot, összeségében 
tehát 150 milliárd forint lesz az, amiből 
öntözésre alkalmassá teszik a csatornákat, 
szivattyúházakat építenek, illetve meg-
épülnek azok a tározó tavak, amelyek meg 
tudják őrizni a többlet csapadékot.
 Napjainkban egyre sürgetőbb a di-

gitális tudás, technológia alkalmazása. 
A mezőgazdaságban hogyan boldogul-
nak ezzel a feladattal?
 Az Agrárminisztérium kiemelt hang-

súlyt fektet arra, hogy az agrárpályát von-
zóvá tegye, új, digitális tudás, készségek, 
szemlélet elősegítésével támogassa a gaz-

dálkodókat, hogy széleskörű szakképzé-
seken, felnőttképzéseken ismertesse meg 
a gazdákkal a 21. század mezőgazdasági 
eszközeit. Huszadik századi technológiá-
val ugyanis nem lehetünk eredményesek a 
21. században. 
 Az iménti kérdés szerves folytatása 

lehet a generációváltás kérdése az agrá-
riumban. Vonzó-e fi ataljaink számára a 
vidéki élet, aminek nehézségein jelen-
tősen enyhíthet a korszerű technológia?
 Öregedőben van a magyar gazdatár-

sadalom. Akik anno a rendszerváltás haj-
nalán az „ekeszarvára tették a kezüket”, 
azok ma már erősen deresedő fejjel tekin-
tenek hátra: lesz-e, aki folytatja a munkát. 
Ha úgy látják, hogy igen, akkor fejleszte-
nek, beruháznak, hiszen biztosítva látják a 
jövőt. Ha nem, akkor szép csendesen, las-
san leállnak, elballagnak a gyalogutakon. 
Nem szabad hagyni, hogy ilyen lemondó, 
megnyugvó állapot uralkodjon el. Segí-
teni, támogatni kell a fejlesztéséket. En-
nek egyik felülete az ún. osztatlan közös 
tulajdon megszüntetése, amely mintegy 
4,5 millió embert, és mintegy 2,5 millió 
hektár földet jelent. Ez már célegyenesben 
van, rövidesen a parlament elé kerül. 
 Más gazdasági szektorokhoz hason-

lóan az agráriumban is nagy gond a gene-
rációváltás. A versenyképes ágazat alapja 
a generációváltás, amelyet a Fiatal Gazda 
Tematikus Alprogram is támogat. Nagy 
sikerrel zajlik a program, idén 12 milli-
árdról megdupláztuk a támogatást 24 mil-
liárd forintra, akkora volt az érdeklődés.
 Szintén nagyon-nagyon fontos az 

agráröröklés kérdése. Ez erőteljes össze-
függésben van a jelenleg érvényes föld-
forgalmazási törvénnyel.
 Nagyon fontosnak tartjuk, hogy egy-

részt örökölhető legyen egy cég, hogy apá-
ról � úra szálljon. Másrészt, ha nincs más 
megoldás, eladható legyen egy cég. Azon 
dolgozunk, hogyan lehet hitelforrást biz-
tosítani ezeknek a gazdáknak, hogy fej-
leszthessenek, hiszen uniós forrásokhoz jó 
esetben is csak úgy 2023 körül juthatnak. 
Óriási az érdeklődés a különböző pályáza-
tok iránt, többszörös a túljelentkezés, ami 
egyértelműen azt mutatja, hogy az agrá-
rium lendületben van. Számos olyan in-
tézkedés történt eddig is, amelyek mind-
mind azt célozzák, hogy hogyan lehet egy 
hektáron minél több nyereséget termelni.

Beszélgetésünk végén miniszter úr az 
alábbiakat mondta, mintegy összegezve a 
fentebb elhangzottakat: 

„Ha vidéki megmaradást akarunk, ha 
azt akarjuk, hogy gyermekeink vegyék át 
a gazdaságok működtetését, ha a vidék 
megtartó erejét akarjuk fokozni, akkor 
az agrárium jövedelemtermelő képessé-
gét is fokozni kell. Ez vezethet igazi ver-
senyképességhez, amelyhez remélhetően 
a következő uniós pénzügyi ciklusban 
megmaradnak az agrártámogatások, nem 
csak Magyarországon, hanem szerte Eu-
rópában. Ezeknek a támogatásoknak kö-
szönhető ugyanis, hogy az élelmiszer ára-

kat viszonylag alacsonyan lehet tartani. 
Támogatás nélkül vagy silányabb minő-
ségű áru kerülne a polcokra, vagy sokkal 
drágább lenne minden.” 

Nem kis feladat előtt áll hazánk agrári-
uma, amelynek még a politikai erőkkel is 

harcot kell vívni, hogy megmaradjon a te-
rületalapú támogatás, az állatjóléti támo-
gatás és még sok más, amely lehetővé teszi 
Magyarország versenyképességét ezen a 
területen is. 

(r. zs.)

A Magyar Tehetségsegítő Szervezetek 
Szövetségéhez benyújtott sikeres pályá-
zatunkkal 2019. április 17-én a Bocskai 
Iskola 25 pedagógusának nyílt lehetősége 
egy 10 órás csoportos pedagógusképzésen 
való részvételre Tehetségpontunkban. 

Kiemelkedő képességű diákjaink mind 
magasabb szintű eredményességének se-
gítése iskolánk fontos célkitűzése, mely-
hez igyekszünk az elérhető lehetőségeket 
igénybe venni pályázatok, versenyek, 
mentor- és tutorprogramok, megújuló pe-
dagógiai módszer és eszköztár bevonásá-
val. Ehhez nyújtott segítséget számunkra a 
hazai tehetséggondozás egyik kiemelkedő 
szaktekintélye, Prof. Dr. Balogh László, a 
MATEHETSZ és a Magyar Tehetséggon-
dozó Társaság elnöke.

A „Gazdagítás, gyorsítás, di� erenciálás a 
tehetséggondozásban” című képzés kereté-
ben mód nyílt a különféle gazdagítási mo-
delleknek, főbb stratégiáinak, gyakorlati 

fogásainak, eszközrendszerének megisme-
résére, valamint összefüggéseinek vizsgála-
tára a gyorsítással és di� erenciálással. 

A nap során professzor úr szakértő irá-
nyításával a témakör elméleti ismereteit 
a konkrét gyakorlati megvalósíthatóság-
gal szorosan összekapcsolva tárgyalhat-
tuk meg közösen, ill. kiscsoportos mű-
helymunkával, célul kitűzve az adekvát, 
komplex eszközrendszereknek a  tehetsé-
gígéretekkel való mindennapi pedagógiai 
gyakorlatunkba való mielőbbi tudatos 
beépítésére. Köszönet érte! 

Bízunk benne, hogy hamarosan újra 
módunk lesz a témában további, hasznos 
csoportos tanulási lehetőség támogatott 
igénybevételére diákjaink mind tudato-
sabb, széleskörű, korszerű tehetséggondo-
zása érdekében! 

Bodnárné Varga Márta 
tehetségfejlesztési szakértő

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

Telefon: 06-70/375-66-53
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800 Ft
adag Seres Erika

Tel.: 06-70/378-0817

INGYENES
EBÉD HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
INGYENESINGYENESINGYENESINGYENESINGYENES
EBÉD HÁZHOZSZÁLLÍTÁSEBÉD HÁZHOZSZÁLLÍTÁSEBÉD HÁZHOZSZÁLLÍTÁSEBÉD HÁZHOZSZÁLLÍTÁSEBÉD HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
Kemencében készített házias ízekkel. 
Igény szerint szombat, vasárnapra is.
Rendezvények lebonyolítását vállalom! 

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

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

Telefon: 06-70/375-66-53
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Tiszavasvári SE–Hajdúnánás KSE 

33–36 (14–19)
Tiszavasvári 340 néző. Vezette: Major, 

Szücs. (május 11.)
Hajdúnánás KSE: Felföldi (kapus), 

Dankó 4, Bodogán, ÖTVÖS N. 6, Fórizs 
2, Bécsi, Kiss D. 6. Csere: TORMA (ka-
pus), Kelemen 1, ÖTVÖS T. 8, Horváth 
4, Tamás, Nyeste 3/3, Tupicza 1, Nagy L. 
1. Edző: Madai Tamás

Hétméteres: 3/2, illetve 3/3. Kiállítás: 10 
perc, illetve 6 perc.

Madai Tamás: Tiszavasvárival évek óta 
nagy csatát vívunk, idegenbe és hazai pá-

lyán egyaránt. A csapat kellő motiváció-
val, maximális hozzáállással, magabiztos 
győzelmet aratott.

I� úsági mérkőzés: Tiszavasvári SE–Haj-
dúnánás KSE 45–38 (20–21)

Tiszavasvári 120 néző. Vezette: Gadnai, 
Illés (május 11.).

Hajdúnánás KSE: Kócsi (kapus), Kiss 
D. 6, Bózsár 2, Nagy L., Nagy-Menyhárt 
3, Ötvös Á. 2, Kiss Z. 15. Csere: Ötvös 
T. 10/2, Hernyák, Nagy Sz. Edző: Madai 
Tamás

Hétméteres: 4/2, illetve 3/2. Kiállítás: 8 
perc, illetve 4 perc.                          -kábé-

Hajdúnánás KSE–OKTAT60 Hatvani 
KSZSE 27–25 (10–10)

Hajdúnánás 200 néző. Vezette: Dulai, 
Pisák. (május 19.)

Hajdúnánás KSE: Felföldi (kapus), 
KISS D. 5, FÓRIZS 3, Tupicza, ÖTVÖS 
N. 9, ÖTVÖS T. 5, Dankó 1. Csere: 
Torma (k), Bécsi 1, Kelemen 1, Horváth, 
TAMÁS 2, Nyeste. Edző: Madai Tamás

Hétméteres: 1/1, illetve 4/2. Kiállítás: 8 
perc, illetve 0 perc.

Madai Tamás: Nagyon nehéz mérkőzé-
sen vagyunk túl, a második félidei össze-

szedettebb játékunk hozta meg a sikert a 
bajnokcsapat ellen. 

I� úsági mérkőzés: Hajdúnánás KSE–
OKTAT60 Hatvani KSZSE 24–44 (14–
22)

Hajdúnánás 100 néző. Vezette: Nyitrai, 
Szikszay. (május 19.)

Hajdúnánás KSE: Kócsi (kapus), Kiss 
D. 7, Nagy-Menyhárt 5, Ötvös Á. 1, 
Hernyák, Ötvös T. 5/2, Bózsár 1. Csere: 
Fehérvári (kapus), Nagy L. 3, Kiss Z., 
Kujbus 1, Szeleczki 1. Edző: Tóth Norbert.

-kábé-

Hajdúnánás SK–Szentendrei NKE 
29–27 (19–14)

Hajdúnánás 150 néző. Vezette: Kovács- 
Sebők, Réti. (május 18.)

Hajdúnánás SK: Pusztai (kapus), 
CSERŐS 4, DUDÁS 8, Lengyel 3, Ko-
vács 4, Poór, Mihovics 1. Csere: Kozma 

T. (kapus), SOM 2, Szögi, VÁMOSI 6/4, 
Kozma K., Darabos 1, Tar Cs., Tar L., 
Molnár F. Edző: Molnár András

Hétméteres: 5/4, illetve 6/5. Kiállítás:
2 perc, illetve 8 perc.

Molnár András: A szokásos forgató-
könyv szerint játszottunk, egy félidőt ki-

válóan egy félidőt katasztrofálisan, de a 
szívünk ismét a helyén volt és sikerült az 
utolsó hazai mérkőzést is megnyerni.

I� úsági I. osztály Kelet: Szeged KKSE–
Hajdúnánás SK 32–30 (14–13)

Szeghalom 50 néző. Vezette: Kovács, 
Papp. (május 14.)

Hajdúnánás SK: Reszegi Eszter (kapus), 
Molnár F. 14/8, Szögi 2, Ofra 5, Konyári 
3, Tar L. 6, Nagy D. Csere: Veres, Balogh, 
Nagy E., Kovács, Molnár A. Edző: Nagy 
Attila.

Hétméteres: 8/6, illetve 9/8. Kiállítás: 
8 perc, illetve 10 perc.                     -kábé-


