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Pezsdítő nyárvégi hangulat az Amfiteátrumnál

Pezsdítő nyári kavalkád várta augusztus 
21-én a Fürdő utcai Amfiteátrumhoz 
érkezőket. A hangulatról a meghívott 
tánccsoportok gondoskodtak, akik an-
nak ellenére, hogy a kialakult járvány-
ügyi veszélyhelyzet miatt tavasszal csak 
korlátozottan tudtak próbákat tartani, 
színvonalas előadásokkal szórakoztatták 
a közönséget. A fellépők közt volt a Haj-
dúdorogi Mazsorett Egyesület, a Hajdú-
nánási Gimnasztráda, a Nána Formációs 
Társastánc Stúdió, a Cifraszűr Néptánc 
Egyesület, a Phoenix Fusion Táncegye-
sület, a Bachata Dance és a Fever Dance 
Team. A helyi és meghívott csoportoknak 
köszönhetően a tánc különböző műfajai 
mutatkoztak be a mazsorettől kezdve a 
modern-, standard- és néptáncon át, a 
hip-hopon keresztül, a tüzes brazil tán-
cokig. A délután folyamán a gyerekeket 
ugrálóvár, kézműves foglalkozás, ügyes-
ségi és logikai játékokkal hagyományőrző 
népi játszópark várta. A nyári melegben 
különböző ízesítésű hűsítő szörpökkel olt-
hatta szomját a közönség. A táncos műsor 
végén a Bachata Dance táncosainak közre-
működésével a karib eredetű latin táncot, 
a bachata alapjait is elsajátíthatták az erre 
vállalkozók. A programot a Sunset Lux 

Zenekar fellépése zárta, akik különleges 
hangzásvilágukkal könnyed nyáresti han-
gulatot varázsoltak a Hajdúnánási Gyógy-
fürdő előtti térre. A program a Nánás Pro 
Cultura Nonprofit Kft. szervezésében az 
EFOP-1.5.3-16-2017-00021 „Humán 
szolgáltatás fejlesztése Hajdúnánáson és 
vonzáskörzetében” című pályázat kereté-
ben valósult meg.

Olimpiai bajnok, sportversenyek vir-
tuális és hagyományos interaktív fog-
lalkozások - A család, a mozgás és az 
egészség jegyében az ünnepi hétvége
Családokat, baráti társaságokat, sport-
egyesületeket, mozogni vágyókat vártak 
augusztus 22-én a Nagy Norbert Sport-
központba és a Hajdúnánási Gyógyfürdő 
előtti térre a Családi- Egészség és Sport-
napra. A program futóversennyel kezdő-
dött, ahol az általános iskola alsós és felsős 
korosztályai egyénileg, a nagyobbak pedig 
váltófutásban mérhették össze gyorsasá-
gukat. A futamokat Dombi Rudolf olim-
piai bajnok kajakozó indította, akit kö-
zelebbről is megismerhettek a résztvevők 
egy közönségtalálkozó keretében.

A Hajdúnánási Dominó DSE közre-
működésével a helyi kajakos életbe is be-

pillantást nyerhettek a résztvevők. Emel-
lett a helyi versenyzők egy közös evezésen 
is részt vehettek a bajnokkal. A progra-
mon a kajakosokon kívül jelen voltak a 
helyi kézilabdások, a Hajdúnánási Focisu-
li Egyesület, a Hajdúnánási Hódos Imre 
Sportegyesület birkózó és karate szakosz-
tálya, akik Kiss Zoltán karate világbajnok 
vezetésével a színpadon látványos bemuta-
tót is tartottak. A nap folyamán akadály-
pálya verseny és tollaslabdázási lehetőség 
is várta a mozogni vágyókat. 

A Hajdúnánási Rendőrkapitányság 
közreműködésével kerékpáros ügyességi 
versenyt is tartottak a gyerekeknek, ahol 
a KRESZ tudásról is számot kellett adni. 
Szintén a kerékpározást népszerűsítve egy 
kerékpártúrára is lehetett jelentkezni, ahol 
a város különböző pontjait érintve kel-
lett teljesíteni egy játékos feladatot. Aki 
megtette a távot és helyesen töltötte ki az 
igazoló lapot, az egy sorsoláson vett részt, 
ahol három ajándékcsomag talált gazdára. 
A helyszínen volt egy sporttotó is, ami-
nek a kitöltői szintén esélyesek voltak egy 
sorsoláson. 

A délután folyamán ugrálóvár, népi 
játszópark és kézműves foglalkozás is 
lekötötte a kicsiket, de a hagyományos 

programelemek mellett kipróbálhattak 
különleges, modern interaktív játékokat, 
mint a slacline, a virtuális szemüveg, a seg-
way, vagy éppen a buborékfoci. Népszerű 
volt az az akadálypálya is, ahol a látást és 
térérzékelést zavaró szemüvegben kellett 
teljesíteni a feladatokat. Ezen kívül Bódi 
György freestyle foci bemutatóval kápráz-
tatta el a közönséget, hajdúnánási és haj-
dúdorogi fiatalok kerékpárral és rollerrel 
mutattak be akrobatikus gyakorlatokat, 
amelyekkel otthon nem érdemes próbál-
kozni. A napot a helyi fiatalokból álló ze-
nekar a The Icebraker zárta. A program a 
Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. szerve-
zésében az EFOP-1.5.3-16-2017-00021 
„Humán szolgáltatás fejlesztése Hajdúná-
náson és vonzáskörzetében” című pályázat 
keretében valósult meg.
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Tanévnyitás 

Megnyitották az új tanévet a város általá-
nos iskoláiban. A legtöbb helyen a tanév-
záró ünnepség elmaradtával azt is pótolták 
az évnyitókon, így rendhagyó módon a 
jutalomkönyveket és a városi elismerése-
ket is átadták az iskola- és a városvezetés 
képviselői a kiemelkedő tanulmányi és 
sporteredményekért.

Az új tanév elkezdése a vírushelyzet mi-
att több forgatókönyvet is átírt, de mind 
a gyerekek, mind a felnőttek várták a kez-
dést, hiszen az elmúlt tanév rövidsége - a 
7 hónapos tanév - miatt több mindent kell 
majd bepótolni. A megújulás számottevő, 
hiszen a Bocskai iskolához tartozó Kollé-
gium homlokzata, a Polgári utcai épület 
tantermeinek parkettái, a játszóterek a 
Polgári utcai és Iskola utca épületek ud-
varán meg-, illetve felújultak, a Reformá-
tus Általános Iskola pedig új épületrésszel 
gazdagodott.

A Bocskai iskola 43 osztállyal nyitotta 
meg a tanévet egy sikeres és örömteli nyár 
után, hiszen a 62 táboruk majd’ az egész 
várost mozgósította – közel 400 gyermek 
részvételével. Három nap híján a vakáció 
minden napján tábor volt az iskola épüle-
teiben, valamint az Alkotóházban, mely a 
városra nézve is komoly társadalmi hatás-
sal bírt. Összehozta gyerekeket és felnőt-
teket, de elmondható az is a sok-sok játék 
és kirándulás mellett, hogy némi tanulni-
valót is becsempésztek a táborok vezetői a 
programokba. 

Fekete Andrea

Népkonyha szolgáltatást indít 
az önkormányzat

Tisztelt hajdúnánási lakosok!
Értesítem Önöket, hogy tervezetten 2020. szeptember hónaptól Hajdúnánás Vá-
ros Önkormányzata Népkonyha szolgáltatást biztosít Hajdúnánás lakosai számára.
A Népkonyha szolgáltatással napi rendszerességgel egy tál meleg ételt biztosítunk 
térítésmentesen minden olyan 18. életévét betöltött lakosunknak, aki adatai meg-
adásával jelentkezik a szolgáltatás igénybe vételére.

A szolgáltatás igénybevételének feltétele, módja:
– A szolgáltatás igénybevétele önkéntes alapon történik és térítésmentesen bizto-

sított.
– Kizárólag 18. életévét betöltött személy veheti igénybe.
– A szolgáltatás igénybe vételéhez a Szociális törvény alapján szükség van a szolgál-

tatást igénybevevő személy személyes adataira (név, születési név, születési hely és 
idő, TAJ szám, lakcím és tartózkodási hely).

– Minden igénybevevővel szükséges a szolgáltató által biztosított adatvédelmi nyi-
latkozatnak a kitöltése, melyen hozzájárul, hogy a szolgáltató az adatait kezelheti.

– Az igénybevétel tényét aláírással kell igazolni.
A jelentkezési lap a hajdunanas.hu oldalon online kitölthető. A szolgáltatásról ér-
deklődni a Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám alatt lehetséges, a jelentkezési lap 
papír alapon ugyanitt, a városháza információs pultjában kitölthető.

Felhívjuk az érdeklődők figyelmét, hogy a népkonyha indulásáról és az osztó 
helyek pontos listájáról később tudunk tájékoztatást nyújtani.
Terveink szerint az ételosztás naponta egy alkalommal (hétköznap az esti 
órákban, hétvégén a délelőtti órákban), eldobható, egyszer használatos edé-
nyekben fog történni. A következő napokban jelzéssel leszünk a lakosság felé 
a részletes információkról!
Türelmüket és megértésüket kérjük!

Tisztelt Hajdúnánásiak!
Családommal együtt az 5. számú választóke-
rületben élek. Gimnáziumi igazgatóhelyettes-
ként, lelkipásztorként, önkormányzati bizott-
sági tagként a közösségeket szolgálom. 

Az elmúlt időszakban pozitív változásokat 
tapasztalhattunk, a lakókörnyezetünk meg-
újult. Azonban továbbra is vannak megoldásra 

váró feladatok, melyekre konkrét elképzeléseim 
vannak.

Kiemelt célom a csapadékvíz-elvezetés fej-
lesztése, a járdák, utak további felújítása, az 
Attila utca útfelületének javítása. Környezettu-
datos, fenntarthatóságot segítő megoldásokra 
van szükség: közvilágítás fejlesztésére, szelek-
tív hulladékgyűjtők kihelyezésére. Zöldebb 

környezetünkért folytatni kell a faültetéseket, 
további zöldfelületek kialakítását. Egyre több 
gyermek születik városunkban, a körzetnek 
óvodára van szüksége!

Vállalásaimat a körzetben élőkkel folytatott 
közös gondolkodás alakította. A megvalósítá-
sért mindent meg fogok tenni, ehhez kérem 
támogató szavazatukat.

Fizetett politikai hirdetés. Felelős kiadó: Kocsis Áron
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Ovitábor a Kendereskertben

Hajdúnánás Város Önkormányzata és a 
Hajdúnánási Óvoda összefogásával 2020. 
07. 08-án kezdetét vette az öt héten át tar-
tó, heti két napos Kendereskerti Ovitábor. 

Az idei évben sajnos a kialakult vírus 
helyzet miatt, az óvodáskorú gyermekek 
kevesebb időt tölthettek együtt kortársa-
ikkal, a szülők pedig igen leterheltek vol-
tak az online oktatás miatt. A fenntartó és 
a Hajdúnánási Óvoda együttműködésével 
valósulhatott meg ez a kezdeményezés, 
hogy ezzel is segítsük a szülőket és élményt 
biztosítsunk gyermekeik számára.

A kezdeményezés célja, hogy élmények-
kel teli tevékenységeken keresztül ismerjék 
meg a Kendereskert sajátosságait, alakul-
jon igényük a népi kultúra iránt, meglévő 
ismereteik bővüljenek a helyi értékekkel, 
szokásokkal, hagyományokkal kapcsolat-
ban a tervezett tevékenységeken keresztül. 
A változatos, színes programok Gyüre 
Anikó, a Hajdúnánási Óvoda Intézmény-
vezetője, valamint a tagintézmény vezetők 
koordinálásával és az óvodapedagógusok 
szervezésével valósulhatott meg. A prog-
ram sikerességéhez külsős vendégelőadók 
és szakemberek is hozzájárultak. 

Igazi tábori hangulat elevenedett meg 
az Ovitáborban az óvodások nagy örö-
mére. A tábornyitás napját nagy érdek-
lődéssel és izgalommal várták gyerekek és 
szülők egyaránt. Az első napon az ovisok 

közös bevonulással vették birtokba a tábor 
területét, melyet a gyerekek által szavalt 
táborinduló tett emlékezetessé:
„Ki véletlen erre jár, ovi tábort itt talál. 
Vérünkben a kalandvágy, felfedezés, móka 
vár! Kiáltja sok gyerekszáj, Kendereskert 
visszavár!”

A gyerekeknek lehetőségük volt felfe-
dezni a Kendereskert varázslatos világát, 
miközben őshonos állatokat és növénye-
ket ismerhettek meg. Mónus Józsefnek 
köszönhetően íjász bemutatón vehettek 
részt, amit nagy érdeklődéssel fogadtak, 
majd néptánc és gyermektánc színesítet-
te a táborban töltött időt, Patalenszkiné 
Makkai Andrea jóvoltából. A közös sütés 
sem maradhatott el, így a kenyérlángos 
készítésbe is betekeintést nyerhettek a 
gyerekek a Kendereskert dolgozói jóvol-
tából.  A hangulat fokozása érdekében, 
Rózsa Ibolya citerabemutatóval és táncos 
mulatsággal zárta a napot. 

A programok hétről - hétre változtak, 
a táborban résztvevő óvodapedagógu-
sok pedig az aktuális hét témaköréhez 
alkalmazkodva állították össze a játékos 
tevékenységeket. A gyermekek ismeretei 
bővültek, játékos formában sajátíthatták 
el az új ismeretanyagot, mely fejlesztette 
önálló gondolkodásuk alakulását és krea-
tivitásukat egyaránt. Többek között min-
den héten kézműves foglakozások várták a 

gyermekeket, kvíz játékok, mozgásos játé-
kok, nyomkereső játék, kérdezz-felelek, a 
természet kincseinek gyűjtése, agyagozás, 
óriás buborék fújás, növények préselése. 

A népi kismesterségekkel való ismer-
kedés hétről-hétre adott volt a gyerme-
kek számára, ahol megismerkedhettek 
a nemezeléssel, bőrözéssel, fonással a 
közfoglalkoztatás keretében zajló Helyi 
Sajátosságok kézműves csapata munkájá-
nak jóvoltából. Vezetőjük, koordinátoruk 
Berencsi Mária. A régi hagyományőrző 
életformákkal való ismerkedés sem ma-
radhatott el, mint a csikósok, szekeresek, 
juhászok életének, ruházatának, felszerelé-
sének megismerése. 

Czirjákné Zsuga Zsanett és Kökényesi 
Gergő lovas bemutatót tarott az óvodá-
soknak, Dobos Imre a szekereztetésben 
segédkezett, Hamari Sándor pedig kutyás 
juhász bemutatót tartott a gyerekek szá-
mára, melyet nagy örömmel fogadtak. 

A színes programok palettáját Bródi 
Csilla és Illésné Puskás Evelin egészítette 
ki, akik a néptánc varázslatos világába 
repítették a kicsiket. Ha már a meséknél 
járunk, a tábort vezető óvodapedagógusok 
„A Brémai muzsikusok” című mese feldol-
gozásával csillogó szemeket varázsoltak. 

A programokon, élményeken kívül 
kisebb meglepetésekkel is készültünk az 
ovisok nagy örömére, a Család-és Gyer-

mekjóléti Szolgálat, Központ és Városi 
Bölcsőde óvodai és iskolai szociális segítői 
minden kisgyermeknek csillámtetoválást 
készítettek. 

A tábor záró hete is tele volt izgalom-
mal, hiszen az utolsó héten sem maradtak 
programok és vidámság nélkül a gyerekek. 
Ismeretet szerezhettek a molnár munká-
jával kapcsolatban, megismerték a búza 
feldolgozási folyamatának lehetőségeit, 
és megsüthették az új kenyeret Nagyné 
Legény Ildikó alpolgármester asszony 
segítségével, melyet a gyerekek jóízűen 
elfogyasztottak.  Az izgalmakat fokozva 
repülőgép modell bemutatóra is sor került 
Gál Gyula közreműködésével. A tábor zá-
rásaként tábortüzet gyújtottunk, eljártuk 
a tűztáncot. A tábor méltó zárásaként a 
gyerekeket és vendégeinket megajándé-
koztunk egy emlékéremmel. Szülői és 
gyermeki visszajelzések alapján elmond-
hatjuk, hogy a kezdeményezés nagyon 
sikeresen zárult. A gyerekek a mai napig 
szívesen idéznek fel egy-egy tábori napot, 
emléket. Sok új élménnyel és ismerettel 
gazdagodhattak. Ezúton is szeretnénk 
megköszönni minden résztvevőnek, aki 
segítségével hozzájárult a program sike-
rességéhez.

Gyüre Anikó intézményvezető 
megbízásából a Hajdúnánási Óvoda 

táborfelelős csapata
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Őszi Zöldség- és Gyümölcsmustra 
a Ligeti Pikniken

Keressük a legnagyobb saját termelésű 
őszi zöldségeket, gyümölcsöket az alábbi 
kategóriákban:
- szőlő
- alma
- kukorica
- burgonya
- répa
Várjuk azokat a helyieket, akik büszkék 
saját terméseikre és be is szeretnék má-
soknak mutatni. A helyszínen lemérjük 
és díjazzuk a legeket. A jelentkezőket a 
Ligeti Piknikre várjuk 2020. szeptember 
19-én 12 óra és 15 óra között. Helyszín: 
Hajdúnánás, Liget
………………………………………
PIKNIK Étkek Versenye 

Ha szeretsz sütni-főzni és kreatívan szor-
goskodni a konyhában, akkor itt a helyed! 
Az alábbi kategóriákban várjuk a finom-
ságokat, melyek közül a legjobbakat dí-
jazzuk. 
- a legfinomabb őszi sütik
- a legmutatósabb szendvics
- a leggusztább piknik falatkák

A jelentkezőket 2020. szeptember 19-én 
a Ligeti Pikniken várjuk 12 óra és 15 óra 
között. Helyszín: Hajdúnánás, Liget
………………………………………
A Ligetben, valaha…

Kérjük, amennyiben Önnek van fény-
képfelvétele az egykori hajdúnánási Liget-
ről (Hősök Ligete, Ifjúsági Park), az ott 
tartott programokról vagy csak egy ott 
elkapott vidám pillanatról, legyen szíves 
eljuttatni hozzánk a Kéky Lajos Városi 
Művelődési Központba, vagy az info@
nanasvmk.hu e-mail címre!
Az összegyűlt fotókból 2020. szeptember 
19-én (szombaton) a Ligeti Pikniken sza-
badtéri kiállítást rendezünk!
………………………………………
Felhívás gyűjtőknek, alkotóknak!

Ha van egy érdekes gyűjteménye, szép 
alkotásokat készít, mutassa meg azt a Li-
geti Pikniken 2020. szeptember 19-én a 
hajdúnánásiaknak! A jelentkezők számára 
korlátozott számban árusító pavilont vagy 
asztalt biztosítunk! Jelentkezni szeptem-
ber 16-ig lehet a művelődési központ-
ban, illetve az info@nanasvmk.hu-email 
címen.

A Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. programajánlója

2020. 09. 06. 17:00 Scooby! magyarul 
beszélő, amerikai animációs vígjáték, ka-
landfilm, 93 perc, 2020
2020. 09. 06. 19:00 Pesti balhé magyar 
akció-vígjáték,104 perc, 2020
2020. 09. 13. 17:00 Mulan magyarul be-
szélő amerikai családi kalandfilm, dráma, 
120 perc, 2020

2020. 09. 13. 19:00 Pont az a dal ma-
gyarul beszélő, amerikai romantikus drá-
ma, zenés film, 113 perc, 2020
2020. 09. 20. és 27. 17:00 Mulan ma-
gyarul beszélő amerikai családi kaland-
film, dráma, 120 perc, 2020
2020. 09. 20. és 27. 19:00 Az új mu-
tánsok amerikai sci-fi akciófilm, horror, 
98 perc, 2018 

Moziműsor 2020. szeptember

Hajdúnánási lakosok
 egész évben

 INGYENESEN vehetik igénybe
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HELYI VÁLASZTÁSI IRODA 
VEZETŐJÉNEK KÖZLEMÉNYE

 

____________________________________________________________ 
  Díjmentesen elérhető telefonos ügyfélszolgálatunk:  

+36 (80) 205-157 
 

 
 

 
 

 
 
 

A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 
a lakossági- és közületi felhasználók részére is  

elengedi a kamatterhet és a felszólítási díjat,  
amennyiben az elmaradt vízdíjszámláikat  
egy összegben, október 31-ig befizetik. 

 
Ezzel a kedvezménnyel csak olyan tartozás esetén élhetnek az ügyfelek, 

melynek behajtására a TRV még nem indított eljárást. 
 

Bankkártyás fizetési lehetőséget is biztosítunk az alábbi irodáinkban: 
Szolnok, Törökszentmiklós, Mezőtúr, Nagykáta, Jászberény, 
Jászapáti, Jászfényszaru, Kisújszállás, Karcag, Tiszafüred, Debrecen, 
Püspökladány, Záhony, Mátészalka, Vásárosnamény, Fehérgyarmat. 

 
Bővebb információ a www.trvzrt.hu oldalon,  

valamint az ügyfélszolgálati irodákban. 
 

                                              
 
 
 
 

MOST kamatmentesen fizetheti be 
elmaradt számláját! 

Anyakönyvi hírek
Akiktől 2020. augusztus hónapban 
búcsút vettünk:
1 Kónya Imre
1 Kovács Imre
1 Tar András
1 Mikó László
1 Daróczi Miklósné
1 Varga Miklós
1 Balogh Sándorné
1 Keserű Mihály
1 Kéki István Gábor
1 Farkas Miklósné
1 Vajas Lajos
1 Vadász Károlyné
1 Jenei Istvánné
1 Máró Istvánné
1 Péter Sándor Antalné

Köszöntjük Hajdúnánás legifjabb 
lakóit!
3 Nyakas Dániel

Gratulálunk a 2020. augusztus hónap-
ban Hajdúnánáson házasságot kötött  
pároknak!
2 Csiszár Renáta – Ráduly János Zoltán
2 Nábrádi Judit – Füz Norbert
2 Palágyi Viktória – Szabó Péter
2 Dudla Szabina – Dobány Szabolcs
2 Balázs Alexandra- Vajda Sándor
2 Hajnal Nikoletta Csillag – Rádai Tamás
2 Dr. Jámbor Anna – Szőke Márton
2 Papp Lotti – Leiszt Máté
2 Lakatos-Ambrus Enikő – Varga Árpád
2 Aranyos Nikoletta – Balogh Pál
2 Molnár Henrietta – Füz Antal
2 Ilyés Emília – Orosz Ferenc

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 75. § (1) bekezdés b) pontjában 
foglalt kötelezettségemnek eleget téve a Hajdúnánási 5. számú egyéni választókerület-
ben 2020. szeptember 20-ra kiírt önkormányzati képviselő választással kapcsolatosan 
az alábbi tájékoztatást adom: 
Az 5. számú egyéni választókerületben a Hajdúnánás Város Helyi Választási Bizottsága 
által jogerősen nyilvántartásba vett jelöltek a Helyi Választási Bizottság által kisorsolt 
sorrendben a következők: 
            1./ Kocsis Áron  független 

            2./ Jenei Gábor  Mi Hazánk Mozgalom

            3./ Szűcsné dr. Sebestyén Irén független 

            4./ Dobány László  Magyar Munkáspárt

További információk a www.hajdunanas.hu/valasztas linken találhatók. 
  Dr. Kiss Imre
  Helyi Választási Iroda vezető

Továbbra is várjuk a 2030-as 
fejlesztési javaslatokat

Tisztelettel köszönjük annak az 1051 főnek, aki kitöltötte a Hajdúnánás 2030 fejlesz-
tési programmal kapcsolatos kérdőívet.

A fejlesztési elképzelések pontosítása folyamatos, ezért továbbra is várjuk a fejlesztési 
ötleteket, igényeket a polghiv@hajdunanas.hu e-mail címre.

Megemlékezés
Ifj. Debreczeni Sándor

volt Hajdúnánás, Árpád u. 43. sz. alatti lakos 
halálának 11. évfordulójára

„Telhetnek hónapok, múlhatnak évek, 
örökké szeretünk, nem feledünk Téged!

Bennünk él egy arc s egy végtelen szeretet, 
amit tőlünk soha, senki el nem vehet!
Örök az arcod, nem száll el szavad,

minden mosolyod a lelkünkben marad!

Fájó szívvel emlékezik: 
édesanyád, édesapád, unokatestvéreid, nagybátyád.

A Hajdúnánási Újság következő számának megjelenése:
2020. szeptember 24.

Ebösszeírás
Tisztelt Lakosság! 

Ezúton szeretnénk tájékoztatni a lakossá-
got, hogy az állatok védelméről és kímé-
letéről szóló  1998. évi XXVIII. törvény 
(Továbbiakban: Ávtv) 42/B. §-ban fog-
laltak alapján Hajdúnánás Város Önkor-
mányzata ismételten kötelező ebösszeírást 
végez 2020. október 1. és 2021. február 
28. között. 
Ezúton szeretnénk felhívni az állattartók 
figyelmét, hogy aki az ezen felhívásban 
rögzítetteknek a meghatározott határidő 
lejártáig nem tesz eleget, úgy az állattartó 
30.000.- Ft állatvédelmi bírsággal sújtha-
tó, továbbá a négy hónaposnál idősebb 
ebeket transzponderrel (mikrochippel) 
megjelölve lehet csak tartani, ennek el-
mulasztása esetén az állattartó 45.000.- Ft 
állatvédelmi bírsággal sújtható. 
Az ebösszeíró adatlap az alábbi módokon 
férhető hozzá:
1)Személyesen a Hajdúnánási Közös Ön-

kormányzati Hivatal információs pult-
jánál

2)Elektronikus úton: http://hajdunanas.
hu/hireink/hirek/tajekoztatas_ebossze-
irasrol_2020

A kitöltött adatlap benyújtásának módjai:
A fentebb felsoroltak alapján kitöltött 
adatlapot a lakosság a következőképpen 
tudja az illetékes önkormányzat részére 
eljuttatni:
1)Személyesen benyújtani a Hajdúnánási 

Közös Önkormányzati Hivatal informá-
ciós pultjánál (4080 Hajdúnánás, Köz-
társaság tér 1.)

2)Postai úton a Hajdúnánási Közös Ön-
kormányzati Hivatal részére megcímezve 
(4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.) 

3)Elektronikus úton az ebosszeiras@haj-
dunanas.hu email címre

Kelt.: Hajdúnánás, 2020. augusztus 31.
Dr. Kiss Imre, jegyző
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A veleméri árpád-kori 
Szentháromság templom

Ezer kilométernyi rettegés 

A borongós júliusi nyárban családommal 
ismét a varázslatos Őrségben járhattunk. 
Most is felkerestük a szeres települések 
„országának” egy picinyke szerét, az Ár-
pád-kori templomáról híres tenyérnyi fa-
lucskát, a Vas megye délkeleti csücskében 
meghúzódó Velemért, melyet szívet tépő 
emlékek fűznek Hajdúnánáshoz. 

A templomajtóban belépőjegyet árusí-
tó Szabóné Németh Ilonka néni ismerős-
ként köszönt, hiszen néhány évvel ko-
rábban kibogoztuk már a két települést 
összekötő szálakat. Aki a templomhoz 
igyekszik, annak szeme nem kerülheti el 
azt a fájdalom-emlékművet, melyen Haj-
dúnánás neve olvasható. 2019 óta pedig 
- egy emlékkövön, a hortobágyi kényszer-
munkatáborba kitelepítettek felirat alatt 
- Tedejé is, ahová 13 veleméri lakost hur-
coltak. Ezek a velemériek 1951. decem-
beréig nem is igen hallottak Hajdúnánás-
ról, meg Tedejről sem. Ám Mikulásnap 
éjszakáján ebbe az akkor még épülőben 
lévő gazdaságba, az embertelenség poklá-
ba vezetett az útjuk. 

Mielőtt erről bővebben is szólnánk, 
lássuk, kiket is szállítottak ide marha-
vagonokban, csikorgó hidegben: Bakay 
Sándor, Bakay Sándorné, Bakay Magdolna, 
Kolossa Elek, Kolossa Elekné (Balaicz Irén), 
Ifj. Kolossa Elek, Tóth János, Tóth Jánosné, 
Tóth Emil, Tóth Elek, Tóth Elekné (Ferenci 
Aranka), Ifj. Tóth Elek, Tóth Ferencné (Soós 
Klára). A nevekből látható, hogy teljes 
családokat ragadtak el, hozzávetőleg min-
den tizedik embert a faluból.

„Késő este dörömböltek a házak ajta-
ján – mondja Németh Ilonka néni. Sem-
mit nem közöltek, csak azt, hogy egy órán 
belül a legszükségesebb holmival legyen 
mindenki a ház előtt. Aztán jött egy ka-
tonai teherautó, és mindenkit feltuszkoltak 
rá. Innen irány Nagykanizsa, a vasútál-
lomás, majd bezsúfolták őket valamikor 
másnap délelőtt egy marhavagonokból álló 
szerelvénybe, amely késő este a Hajdúná-
nás melletti Tedejen állt meg velük. Senki 
nem tudta, miért történt mindez. Egyetlen 
bűnük az volt, hogy itt, az akkori jugosz-
láv határ közelében laktak. Meg az, hogy 
szinte mindenki tudott szerbül is, meg sok 
volt az összeházasodás, rokoni kapcsolat a 
túloldalon élőkkel.”

A Rákosi-rendszerben ettől kevesebb 
is elegendő volt ahhoz, hogy életeket tör-
jenek derékba. A 13 főből egynek, Tóth 
Eleknek azonban Hajdúnánás földje lett 
végső nyughelye. „Kocsis volt, de kifázott 
és a betegség elvitte” – fűzi tovább a keserű 
szavakat Ilonka néni. Nos, a számára állí-
tott fehér márványtáblán ezért feketéllik 
Hajdúnánás neve.

A falubéliek között van egy olyan is, 
akinek a nevét nem vésték kőbe, mégis 
ott fénylik a velemériek emlékezetében. 
Balaicz Jánosról van szó. Fiatalasszony le-
ányát, Irént, a vejét, Kolossa Eleket és a 
2-3 éves unokát, a kis Eleket szakították ki 
a szülői házból és a falu közösségéből. „A 
nagyapa nem tudott beletörődni fájdalmá-
ba - hallgatom tovább az emlékezés szavait. 
1952 tavaszán felkerekedett, és gyalog elin-
dult kelet felé, Hajdúnánásra, arra a Tedej 
nevű helyre, melyet már mindenki ismert 
akkor a faluban. Azt mondta, élete árán 
is hazahozza a családját. Ötszáz kilométer 
bujdosás, éhezés után megtalálta az övéit. 
Felfoghatatlan szerencsével, az unokát, a ki-
csi Elekecskét odaadták neki. Amúgy is beteg 
volt. Újabb ötszáz kilométer gyaloglás, nél-
külözés, éhezés, rettegés után, két hónappal 
később hazaérkeztek. A nagyszülők nevelget-
ték még majdnem két éven át a kisfiút, aki 
végül öt éves korában a szüleit is magához 
ölelhette.”

Mindez Sztálin halála után, 1953-ban, 
nyár elején történt, amikor felszámolták 
a kényszermunkatáborokat. Visszatér-
tek tehát a Tedejre, Kónyapusztára, és a 
Tiszaszentimrére deportált velemériek, 
akiknek a lelkét örökre megülte e három 
településnév. Különösen is Hajdúnánásé, 
melyet a leszármazottak is jól ismernek, 
bár nemigen jártak még itt, de talán nem 
is vágynak ide. Különösen Tedejre.

Buczkó (Bosco) József

A veleméri kegyeleti emlékmű márványtáblája

Kócsi sztori 
Sok hűhó

Ígérem, most írok utoljára a következő 
témáról, viszont úgy érzem, meg kell osz-
tanom a történetet. Először is szinte szóról 
szóra megtörtént velem, többször magam 
is felnevettem saját idétlenségem miatt, a 
végkifejlet pedig nagyon időszerű, úgy ér-
zem tanulságos és elgondolkodtató.

Történt pedig a napokban egy vasárnap 
délután, hogy a feleségem szokás szerint 
a kezembe nyomott egy bevásárló cetlit s 
utamra engedett a szokásos női szöveggel, 
hogy siess haza. (Drága anyám is e szavak-
kal engedett utamra s mindig megnyu-
godtam, hogy odafelé nem kell sietnem, 
hanem csak hazafelé).

Mivel ilyenkor délután már csak a na-
gyobb bevásárló áruházak vannak nyitva, 
be kellett bicajoznom a városközpontba. 
Érmét dobtam a kocsiba s már nyílt is 
előttem az ajtó, de nagy megdöbbenés-
sel tudatosult bennem, hogy hiába ko-
torászom nadrágom zsebében, bizony az 
ilyenkor kötelező maszkot otthon felejtet-
tem. Be lehetne menni, vásárolni a pénz-
tárnál egy maszkot, de maszk nélkül nem 
lehet bemenni a pénztárhoz – dilemmáz-
tam magamban. Ez bizony a huszonket-
tes csapdájának legszebb példája. Eszembe 
jutott azonban, hogy ez biztosan égi jel 
vagy valami büntetés, ezért úgy döntöt-
tem, hogy hazakerekezem inkább egy 
maszkért, úgyis van otthon vagy nyolc, az 
idő is szép és időm is van. 

- Hoztál mindent? – szólt ki a nejem a 
konyhából hallva szöszmötölésem.

- Milyen mindent? Még most indulok 
– válaszoltam s már rohantam is kifelé vá-
laszra sem várva miközben egy kék színű 
védőeszközt lekaptam az egyik polcról.

A bolt elé érve már magabiztos léptek-
kel indultam a bejárat felé sőt, egy csinos 
hölgyet magam elé engedtem poénkodva, 
hogy még nekem be kell öltöznöm. Ek-
kor jött a második meglepetés. Hiába ko-
torásztam ugyanis rövid nacim zsebeiben, 
néhány apró szem zsebpiszokon kívül 
semmi sem találtam. Elhagytam, döbben-
tem rá a szomorú valóságra. Valahol ki-
eshetett a zsebemből. Sebaj! Hazamegyek 
még egyszer. Csak azért is! Maradt még 
otthon hét – nevettem fel magamban a 
környékben állók nagy meglepetésére.

Aztán jött az újabb meglepetés. Már 
majdnem hazaértem, mikor az egyik 
kereszteződéstől nem messze a fűben 
megláttam a maszkomat. Csak az enyém 
lehetett, mert más nem tud úgy ösz-
szegyürködni egy maszkot, mint én. Újra 
harsányan felnevettem, újra megbámultak 
csodálkozva a járókelők s újra megfordí-
tottam biciklimet, hogy végre eljussak a 
boltba, s be tudjam fejezni az el sem kez-
dett vásárlást. Megérkezvén elővettem a 
pénztárcámat, kivettem belőle a gondo-
san összehajtogatott álarckámat (ezúttal 
biztosra mentem s oda rejtettem el) fülre 
akasztottam s emelt fővel, széles mosollyal 
– bár ezt nem láthatta senki - besétáltam 
az üzletbe.

Ekkor jött az utolsó, a mindent eldöntő 
meglepetés. Körülbelül húszan voltak vá-
sárlók a boltban, de a pénztárosnőn, egy 
idős nénikén és rajtam kívül senkin sem 
volt maszk.

Kócsi Imre

Járművezetők figyelem!
A balesetek elkerülése végett mindig kipihenten üljenek a jármű volánja mögé. Ne 

fogyasszanak alkoholt a vezetés megkezdése előtt. Vegyék figyelembe, hogy az alkohol 
kiürülése a szervezetből időigényes, nagyobb mennyiségű alkohol nem ürül ki a szerve-
zetből egy éjszakai alvás ideje alatt. Magyarországon a zéró tolerancia elvét alkalmazzák, 
amely azt jelenti, hogy az vezethet járművet, akinek a szervezetében nincs szeszes ital fo-
gyasztásából származó alkohol. Az ittas vezetés lehet bűncselekmény, amely a vezetői en-
gedély bevonásán felül, huzamosabb időre szóló vezetéstől eltiltást, és pénzbüntetést is 
von maga után. Aki az eltiltás tartama alatt vezet, azzal szemben elzárás is alkalmazható. 

A balesetek jelentős részben okozati összefüggésbe hozhatók az ittassággal, amely 
tendencia jelenleg sem mutat csökkenést. Ezért a Hajdúnánási Rendőrkapitányság fo-
kozott figyelmet fordít az ittas járművezetők kiszűrésére, velük szemben minden esetben 
eljárást kezdeményez.  

Nagyon fontos megemlíteni, hogy a járművezetőknek a fentieken kívül saját maguk 
és a közlekedés más résztvevőinek biztonsága érdekében is szabálykövető magatartást 
kell tanúsítaniuk, előtérbe kell helyezni a defenzív vezetés alapelveit, csupán a bizalmi 
elvre alapozni nem elegendő. Ezen szabályok betartásán felül tudatosan segítsük elő a 
közlekedés résztvevőit, legyünk figyelemmel az idősekre és a gyerekekre.

Balesetmentes közlekedést kíván a Hajdúnánási Balesetmegelőzési Bizottság!
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Isten hozott 2020-ban!
2019. december 31. éjfél. Durran a pezs-
gő! BÚÉK! 2020! De jó kis „dupla” év, 
két húszas! ÉRZEM, HOGY EZ JÓ ÉV 
LESZ! Mondom is minden ismerősöm-
nek.

Január. Híradó. Kína. Wuhan. Dene-
vérek. Korona-vírus. Maszkok a TV-ben. 
Csak kamu az egész! Ne vedd már komo-
lyan! Csak annyi, mint egy „sima” influen-
za! Abba is belehalnak néhány ezren min-
den évben, még sincs ilyen nagy felhajtás. 
Az USA csinálja! Láttad a neten, Wuhan 
milyen menő hely? Putyin csinálja! Soros 
csinálja! Bill Gates csinálja! Direkt idézték 
elő a kínaiak! A denevérek csinálták! Ki-
ömlött a vírusos edény a laborban! Ez csak 
egy mesterséges világgazdasági válság! Ez 
a természet bosszúja azért, mert visszaél-
tünk a Föld kincseivel, értékeivel! Butaság! 
Dehogyis! De igen!

Február. Megijedünk. Kinevetjük. Fél-
vállról vesszük. Halálra rémülünk. Imád-
kozunk. Bezárják az iskolákat! De nem 
itthon, hanem Romániában! Hál’ Isten-
nek! Akkor itt nincs semmi! Úristen! Egy-
re több beteg! Idősek? Idősek! Akkor mi 
biztonságban vagyunk! Biztonságban va-
gyunk? Hallottad, hogy Olaszországban? 

Mert azok síelni voltak! De mi is voltunk! 
Egyre feszültebb hangulat. 

Március 13. péntek. Este 22.15 perc. 
A miniszterelnök bejelentése. A TV előtt 
ülünk feszülten, mintha háborús idők 
lennének. Én és gyermekeim. Hétfőtől 
bezárnak az iskolák! A gyerekek sírnak. 
Pedig amúgy pont nem annyira akartak 
suliba menni hétfőn. Ijesztő. Úristen, 
akkor hogyan tovább? Hogy tanuljunk? 
Hogy tanítsunk? Hogy dolgozzunk? Lesz 
fizetés? Digitális oktatás. De hogyan? Van 
laptop? Nincs. Van laptop? Van, de nem 
működik. Van laptop? Van, de négyen 
vagyunk. Szerzünk laptopot. Van e-mail 
címed? Nincs. Akkor csináljunk! De már 
a múltkor csináltunk! De nem találom a 
jelszót! Mondtam, hogy a jelszót mindig 
fel kell írni valami fontos helyre! Másfajta 
e-mail cím kell. Nekünk Outlook. Neked 
Google Classroom? Nekem Discord. Az 
jobb? Egyszerűbb a Facebook-csoport. 
Az nem hivatalos? De jobban működik! 
Messenger-csoport? Nálunk Mozanapló. 
Nálatok Kréta? Peti és Kati sosem olvassa 
el. Elküldted az emailt? Nem?? Veszeke-
dünk. Elküldted az emailt? El, de mégis 
egyest kaptam. Nem az „Elküldöttek” 

között, csupán a „Kimenő levelek” között 
vannak a feladatok. Veszekedünk. Hon-
nan vegyek annyi szabit? Örülj, hogy van 
munkád! 

Április. Nincs Net. Lassú a Net. Túl van 
terhelve. Ingyen a Net. 

Május. Nincs körmös. Rendeljünk az 
E-Bay-en UV-lámpát. Van körmös. El 
nem menj! De nem tilos! De veszélyes! 
Nincs fodrász. Van fodrász. Vegyünk 
hajnyírót! Vegyünk hajfestéket! Jaj, nem 
pont ilyen színt akartam! Szegény nagy-
mamáék! Nagyon hiányoznak! Vegyünk 
50 kiló lisztet! A szomszéd unokatesója 
tudott szerezni élesztőt!

Június. Hordjunk maszkot! Kötelező! 
Felesleges! Mondta egy orvos ismerősöm. 
Muszáj hordani, ha felelős állampolgárok 
vagyunk! Egy virológus mondta a TV-
ben. A boltba is! Oda nem? Csak délig? A 
piacon? Oda minek? Mindenhol kell! De 
csak az orvosi maszknak lenne értelme! 
Egyszer használatos. Egyszer használjuk? 
Kimossuk. Mosható? El ne dobd!

Fesztivál? Nincs buli! Ülve lehet? Áll-
va nem? Magam előtt látom, ahogy ülve 
tombolunk a Tankcsapdán! Lesz tűzijá-
ték? De minek az? De hiányzik. De sokba 

kerül! De hiányzik! Lesz színház? Már hi-
ányzik a kultúra! Lesz, de csak maszkban 
és kihagyva egy ülést! Az nem olyan! Nem 
olyan, de mégis valami! Kültéren? Vagy 
bent is? 

Július. Nyaralás? Horvátba? Miért nem 
itthon? Balaton? Ott is ezren vannak. 
Maszkban! Maszkban a Balcsiban?  Lesz 
suli? Nem tudjuk. Attól függ. Még nem 
mondják. De hát még nem tudják, hogy 
alakul a vírus. Második hullám. Butaság! 
De lesz! Mondta egy orvos ismerősöm. 
Októberben? Már évek óta jelen van. Ol-
vastad a Facebookon? Már egy könyvben, 
egy filmben rég megjósolták! 

Augusztus. Lesz suli? Lesz suli! A gyer-
mekeim, barátaikkal együtt ugrálnak örö-
mükben. Pár hónappal ezelőtt még ők 
sem és mi, szülők sem gondoltuk, az lesz 
számukra az év legjobb híre, hogy szep-
tember elsején újra mehetnek iskolába.

Utóirat: Most mit csináljunk 50 kiló 
liszttel??

Dr. Horváthné Polyák Dóra

„Mozgásban az erő”

„Mozgásban az erő” címmel szabadidős 
sportnapot szervezett a Magyar Rendé-
szeti Sportszövetség és a megváltozott 
munkaképességű embereket foglal-
koztató KÉZMŰ – ERFO – FŐKEFE 
Közhasznú Nonprofit Kft. cégcsoport  
augusztus 28-án Hajdúnánáson a Nagy 
Norbert Sporttelepen. 

A prevenciós célú egész napos rendez-
vény célja a szabadidős sporttevékeny-
ségek elterjesztése, a lakosság egészségi 
állapotának javítása és nem utolsósorban 
a hátrányos helyzetű célcsoportok hozzá-
férésének javítása mindezekhez. A Magyar 
Rendészeti Sportszövetség még 2018-ban 
nyert el egy EFOP-os Európai Uniós pá-
lyázatot, amelynek keretében 21 rendez-
vényt szerveznek. A hajdúnánási program 
éppen a 13. volt a sorban – tájékoztatott 
Győri Lászó az Észak-Alföldi régióban zaj-
ló programok projekt-koordinátora. 

A program másik, együttműködő part-
nere a több mint 10 ezer, megváltozott 
munkaképességű embert foglalkoztató 
KÉZMŰ-ERFO-FŐKEFE Közhasznú 
Nonprofit Kft. volt. Mint Csizi Péter 

a cégcsoport ügyvezető igazgatója kö-
szöntőjében elmondta, náluk évek óta 
hagyomány, hogy évente legalább egy 
alkalommal szerveznek ilyen szabadidős 
sportnapot. Erre annál is inkább szükség 
van, hiszen dolgozóik döntő többségben 
valamilyen mozgásszervi betegségben 
szenved és igen nagy szükség van olyan 
ötletekre, mozgásformák megismerésére, 
amelyeket aztán majd otthon is tudnak 
gyakorolni. Mindemellett nagyon fontos, 
hogy az ún. betegségtudatot maguk mö-
gött tudják hagyni és nem utolsósorban 
egy-egy ilyen rendezvény kiváló csapatépí-
tő alkalom is.  Ezeket a nagy, több ezres 
tömegeket megmozgató sportnapokat 
mindeddig Budapesten rendezték meg, 
idén először azonban Hajdúnánást vá-
lasztották helyszínül, hiszen mint ismert, 
Hajdúnánáson is jelentős tevékenység 
folyik a KÉZMŰ telephelyén, másrészt a 
járványhelyzeti korlátozások miatt is.

Nagyné Legény Ildikó alpolgármester 
asszony köszöntőjében kiemelte a város 
vezetésének a lakosság egészséges életmód-
ját szorgalmazó elkötelezettségét, különös 

tekintettel a fiatalabb korosztályra. Szólt 
pl. a Ligetben megvalósuló nagyszabású 
fejlesztésékről, a kerékpárutakról, a kon-
diparkokról, a mozgást segítő megújuló 
zöldfelületekről. 

Ezen a napon adott volt minden ahhoz, 
hogy egy igazán jól sikerült rendezvényt 
tudhassanak magukénak úgy a szervezők, 
mint a szép számú vendégsereg. Ki lehetett 
próbálni pl. a Dominó Diák Sportegyesü-
let sátránál az ergométert, azaz mindenki 
lemérhette, milyen teljesítményre képes. 
Lehetett ping-pongozni, a vállalkozó szel-
leműek kipróbálhatták, Hernyák Imre 
többszörös szkander bajnokunk sátránál 
hogyan is kell szabályosan szkanderezni. 
Divatos sportág manapság a nordic wal-
king, azaz az északi gyaloglás, vagy síjárás, 
amely itt is igen nagy sikert aratott. 

Mindeközben a nagyszínpadon is fo-
lyamatos programok zajlottak; kezdés-
ként az Aranyszalma néptáncegyüttes 
mutatkozott be, majd a nap szellemének 
megfelelően bevonták a közönséget is egy 
kis néptánc tanulásban. A Hódos Im-
re Sportegyesület kis birkózópalántái is 

megmutatták a nagy közönségnek milyen 
ügyesek, ruganyosak. 

A színpad mellett a Honvédelmi Sport-
szövetség sátránál sokan kipróbálták ma-
gukat a lézerlövészetben, vagy éppen az 
íjászatban. 

Aki viszont profi íjászt akart látni, az 
feltétlenül megnézte többszörös táv-és cél-
lövő íjász világrekorderünk Mónus József 
céllövését.

Az óriási füves területen akadálytalanul 
játszhattak a kisebbek a különféle népi já-
tékokkal, vagy éppen ki lehetett próbálni, 
milyen érzés kerekesszékből kosárra dobni.

Az egészségmegőrzésben a mozgás mel-
lett az egészséges táplálkozás is fontos té-
nyező, amit itt a Nánási Portéka védjegy-
használók képviseltek. A nap folyamán 
lehetőség volt különféle egészségügyi szű-
rővizsgálatokon is részt venni, természete-
sen a szigorú szabályok betartása mellett.

A széles összefogással megvalósult 
gazdag programú napot a Nemadomfel 
együttes és Vaskó Marcsi léleksimogató 
műsora tette még emlékezetesebbé.

(erzsé)
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FÉRFI KÉZILABDA NB II
NB II Észak- Kelet Férfi Felnőtt kézilabda 2020-2021-es őszi bajnoki mérkőzések

Szeptember 12. (sz)  18: 00 óra  Nádudvar HSE - Hajdúnánás KSE
Szeptember 20. (v)  16: 00 óra  Hajdúnánás KSE – Kazincbarcikai KSE 
Szeptember 26. (sz)  17: 00 óra  Tiszavasvári SE - Hajdúnánás KSE
Október 10. (sz)  16: 00 óra  Hajdúnánás KSE – Bőcs KSC
Október 17. (szo)  18: 00 óra  Füzesabonyi SC - Hajdúnánás KSE
Október 25. (v)  16: 00 óra  Hajdúnánás KSE – Fehérgyarmati VSE 
November 22. (v) 16: 00 óra  Hajdúnánás KSE - Hajdúböszörményi TE 
November 29. (v)  18: 00 óra  Kisvárdai KC - Hajdúnánás KSE 
December 6. (v)  16: 00 óra  Hajdúnánás KSE – NYBSC-TVP 
December 13. (v)  18: 00 óra  Berettyó MSE - Hajdúnánás KSE

Férfi ifjúsági III. osztály-D. csoport. 2020-2021-es őszi bajnoki mérkőzések
Szeptember 12. (sz)  16: 00 óra  Nádudvar HSE - Hajdúnánás KSE
Szeptember 20. (v)  18: 00 óra  Hajdúnánás KSE – Kazincbarcikai KSE 
Szeptember 26. (sz)  19: 00 óra  Tiszavasvári SE - Hajdúnánás KSE
Október 10. (sz)  18: 00 óra  Hajdúnánás KSE – Bőcs KSC
Október 17. (szo)  16: 00 óra  Füzesabonyi SC - Hajdúnánás KSE
Október 25. (v)  18: 00 óra  Hajdúnánás KSE – Fehérgyarmati VSE 
November 22. (v) 18: 00 óra  Hajdúnánás KSE - Hajdúböszörményi TE 
November 29. (v)  16: 00 óra  Kisvárdai KC - Hajdúnánás KSE 
December 6. (v)  18: 00 óra  Hajdúnánás KSE – NYBSC-TVP 
December 13. (v)  16: 00 óra  Berettyó MSE - Hajdúnánás KSE
(A mérkőzések változtatási jogát a csapat és a vezetőség fenntartja.)

-kábé-

Átigazolások a nánási fociban
Az igencsak rövidre sikeredett 2019/2020-
as szezon után sok minden megválto-
zott a megyei labdarúgásban. Volt olyan 
egyesület, mely visszalépett a megye I-es 
küzdelmektől (Hosszúpályi SE), de volt 
olyan is, ahol újra éledt a felnőtt futball 
(Balmazújváros).

Számunkra sem volt egyszerű a kény-
szerű „uborkaszezon”, de a végére csak 
összeállt keretünk, s ahogy ígértük most 
tájékoztatást adunk távozó és érkező lab-
darúgóinkról.

Egy ideje rebesgetik, hogy több haj-
dúböszörményi futballista gondolta úgy, 
hogy ettől a szezontól bennünket segít. 
Ez valóban így van, kilenc játékos tette át 
székhelyét hozzánk.

Reméljük, segítségükkel helyt tudunk 
állni a bajnokságban.

A távozók:

Csiszár Imre: 
Egy év után döntött úgy, hogy visszatér 
előző állomás helyére. Több volt nánási 
futballistával együtt, ismét a Bükkzsérc 
összeállításában találkozhatunk nevével.

Somogyi Mihály Olivér: 
Egy fél év után igent mondott a Sárrétud-
vari KSE hívására, így ebben a szezonban 
ellenfélként találkozhatunk vele.

Tóth Dénes: 
Kapusunk is hazatért. A megye II-es baj-
nokságban vitézkedő Hajdúdorog csapa-
tát erősíti majd.

Szabó Barna Alex: 
Volt játékosunk az újjáéledő Balmazújvá-
rosi FC-ben folytatja pályafutását. Nehéz 
szívvel váltunk meg tőle, hisz több fontos 
góllal segítette klubunkat.

Az érkezők:

Bereczki Tamás: 
A nem éppen aggastyán korú futballista 
remekül mutatkozott be nálunk. Első 
fellépésén kétszer volt eredményes. Fiatal 
kora ellenére már több csapatot erősített 
és mindenhol megállta a helyét.

Tömöri András: 
Ő már játszott, védett nálunk (nem is 
rosszul) és egy másfél évnyi távollét után, 
újra nánási kapus mezben brillírozhat.

Andorkó Sándor: 
A legjobb futballista korban lévő játékos 
nagy segítsége lehet csapatunknak. NB 
II-es (Balmazújváros), valamint NB III-
as(Hajdúböszörmény) tapasztalattal ren-
delkezik, rutinja nagyon jól jöhet majd.

Kerek Balázs: 
A sok nagy csatát megélt játékos csak szülő 
városa csapatát erősítette eddig. Azonban 
ő sem nyeretlen kétéves, NB-s bajnoksá-
gokban edződött, rutinos futballista.

Fodor Tibor: 
Csapatunkat két testvérpáros is segíti! Az 
első testvérpár egyik tagja Tibor, aki már 
letette névjegyét nálunk. Több éven ke-
resztül volt meghatározó tagja keretünk-
nek, most megint arra törekszik, hogy 
kihagyhatatlan legyen a kezdőből.

Fodor János:
Őt sem kell bemutatni! Egy fél szezon 
után tért vissza, de igazából el sem hagyott 
bennünket. Játékosként szülő városában 
játszott, de fiataljainkat trenírozta.

Lovas Márton: 
Kerek Balázshoz hasonlóan, Marci is sok 
csatát megért. NB II-es NB III-as mérkő-
zésekkel a háta mögött érkezett hozzánk, 
rutinos, a megyében jól ismert játékos.

Tóth Bertold: 
Az „új hullám” egyik tagja. Fiatal kora 
ellenére belekóstolt már az NB III-as baj-
nokságba is és meg kell mondani, hogy 
nem vallott szégyent ott sem.

Blága Tamás: 
Debrecenben tanulta a labdarúgás alapja-
it. A ranglétrát végig járva, Hajdúböször-
ményben lett felnőtt futballista. A nagy 
pályás játék mellett a futsalba is belekós-
tolt, a DEAC futsal csapatában az NB I-
ben is pályára léphetett.

Puskás Zalán Gyula:
Csapatunk másik testvér párjának tagja. 
Kapusunk öccse, Berettyóújfaluból érke-
zett hozzánk Szitkó Robi keze alatt készült 
az elmúlt években és a nagy pályás futball 
mellett a futsalban is maradandót tudott 
alkotni.

A távozóknak köszönjük szépen segítsé-
güket, további pályafutásukhoz sok sikert 
és sérülésmentes éveket kívánunk!
Érkezőinket köszöntjük. Reméljük, so-
káig láthatjuk őket kék-sárga szerelésben! 
Bízunk abban, hogy segítségükkel megha-
tározó csapattá tudunk válni a megye I-es 
bajnokságban!

Hajrá Hajdúnánás!

x
FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS

JENEI GÁBOR szeptember 20.

Mi Hazánk Mozgalom, 1141 Bp., Komócsy u. 5.

FŐBB PROGRAMPONTJAIM:

• a nagy átmenő forgalmat lebonyolító 
Attila utca burkolatának felújítása

• a csapadékvíz-elvezetés megoldása és a 
járdák rendbetétele

• Széchenyi krt. - Dorogi út - Ady E. krt. 
kereszteződés jelzőlámpássá alakítása

• az átlátható, tiszta közéletiség megterem-
tése és helyi vállalkozások támogatása

• a MotoGP-pálya projekt megvalósítása


