
www.hajdunanas.hu

            

Virágzik a hajdúnánási néptánc

12. oldal

Zárt kapuk mögött

2. oldal

XXXIII. (XLIII.) ÉVFOLYAM 9. SZÁM           HAJDÚNÁNÁS VÁROS LAPJA            2021. MÁJUS 6.             (1023. SZÁM)

Nemzedékek tanítója

4. oldal

Kert-magyarország

11. oldal

Hatalmas siker a fuvolaversenyen

Nyílik a világ, már a fürdők is fogadhatnak vendégeket

Szólláth Tibor polgármester és 
Bagi Zsolt a fürdő vezetője tartott 
sajtótájékoztatót a városházán.

Újabb szakaszához érkezett a 
hazai járvány elleni küzdelem. 
Mint ismeretes, a lakosság egyre 
nagyobb átoltottságával egyenes 
arányban enyhülnek a járványügyi 
korlátozások. Túl a négymilliomo-
dik beoltott után május elsejével 
számtalan könnyítés következett 
be; pl. a kijárási tilalom éjfélre 
módosult, tovább lehetnek nyitva 
a vendéglátóhelyek, módosultak 
a maszkviselési szabályok. És egy 
újabb szabályozó is hatályba lé-

pett: a védettségi igazolvány, ame-
lyet minden magyar állampolgár 
megkap már az első oltás után, 
illetve, aki átesett a fertőzésen. 

A védettségi igazolvánnyal ren-
delkezőknek megnyílnak a ven-
déglátóhelyek belső terei, a szállo-
dák, a szabadidős létesítmények, 
állatkertek, múzeumok, mozik, 
színházak, könyvtárak, edzőter-
mek és sportesemények, és ezeket 
a helyeket rokon kíséretében kis-
korúak is látogathatják. 

És látogathatóak a fürdők is. Így 
akár hagyományos módon, már 
május elején ki is nyithatott volna 
a Hajdúnánási Gyógyfürdő, de er-
re még egy picit várni kell – tudtuk 
meg azon a sajtótájékoztatón, ame-
lyen Szólláth Tibor polgármester és 
Bagi Zsolt a fürdő vezetője tartot-
tak a városházán, április 30-án.

A polgármester szólt az elmúlt 
egy év nehézségeiről, a zárva tar-
tásból eredő bevétel kiesésről, 

amely havi szinten is több millió 
forint mínuszt jelent. A pénzügyi 
nehézségek kompenzálására min-
den létező és lehetséges kormány-
zati támogatást igénybe vettek, 
hogy a szakembereket meg tudják 
tartani, hogy a sok tudás, tapasz-
talat itt maradjon, hiszen az újra 
induláshoz ez nagyon szükséges. 
Nem szabad megfeledkezni arról, 
hogy térségünkben szép számmal 
található gyógyfürdő, nem va-
gyunk egyedül a termálfürdő pia-
con, alapvető fontoságú a verseny-
képesség megőrzése. Ehhez pedig 
a konkrét fejlesztések mellett a 
képzett humán erőforrásra is nagy 
szükség van. 

Mindezek figyelembevételé-
vel döntött úgy a város vezetése, 
hogy 50 millió forint saját forrás 
bevonásával olyan fejlesztéseket 
valósítanak meg az idei szezonnyi-
tás előtt, hogy azok már szervesen 
beilleszthetők legyenek majd a 

„nagy fürdő fejlesztési projektbe” 
– mondta a polgármester.

Bagi Zsolt fürdővezető elmond-
ta, az egy éve tartó nehézségek mel-
lett némi könnyebbséget jelentett, 
hogy a gyógyászati részleg folyama-
tosan működött, és most az enyhí-
tés után már a gyógymedencéket is 
igénybe vehetik a látogatók, - vé-
dettségi igazolvánnyal - ezt a részt 
ugyanis nem érintik a felújítás 
munkálatai. A „0-fázisú” beruházás 
során új burkolatot kap a gyógyá-
szati részleg kültéri medencéje, és 
azt részben fedetté teszik. Megújul-
nak a csúszdák is, amelyek így már 
a teljes medencében használhatók 
lesznek, továbbá még egy medence 
burkolatát is felújítják. 

A beruházás munkálatai már 
elkezdődtek, és a Hajdúnánási 
Gyógyfürdő várhatóan május má-
sodik felében nyitja meg kapuit a 
nagyközönség előtt.  

(r.zs.)

Önkormányzati adomány az egészséges életmód jegyében
Hajdúnánás Város Önkormány-
zata messzemenően elkötelezett 
az egészséges életmód, a helyben 
termelt élelemforrások, az öngon-
doskodás mellett, és nem csak a 
szavak szintjén. A Kendereskerti 
mintagazdaság kertészetében saját 
nevelésű palánták ezreit termesz-
tik, amelyekből még jótékony 
célra is jut. Így történt, hogy a kö-
zelmúltban a Segítséggel Élők Ott-
hona lakóinak mintegy 400 darab 
zöldségpalántát adományozott 
az önkormányzat, amelyet Nagy-
né Legény Ildikó alpolgármester 
adott át az otthon lakóinak. 

A Malom utcai otthon lakói nem 
most kezdik a gazdálkodást, hiszen 
a háromezer négyzetméter nagy-
ságú farmgazdaságuk példaértékű. 

Ebben a szépen gondozott „gaz-
dasági udvarban” minden megta-
lálható, amely a hagyományos vi-
déki portákat jellemezte még úgy 
néhány évtizede és ami nem mel-
lesleg segít az otthon élelmezési 
ellátásában. A beköltözés óta eltelt 
öt esztendő alatt virágzó gazdasá-
got teremtettek a két kezük mun-
kájával. Minden talpalatnyi földet 
megmunkálnak, beültetnek, rend-
szeresen gondozzák a növényeket, 
és élvezik azok egészséges termését. 
A zöldségfélék mellett nagy terüle-
ten ültettek gyümölcsfákat, ame-
lyek közül nem egy már termőre is 
fordult, és az őshonos fajok mellett 
különlegességként néhány egzoti-
kus gyümölcsfa csemete is megta-
lálható a kert védett sarkában. A 

most ajándékba kapott palántákát 
pedig már egy komoly fóliasátorba 
tudták elültetni, amelyet saját költ-
ségükön valósítottak meg – meséli 
Molnár Lászlóné intézményvezető.

A kertészeti kultúrák mellett el-
kerített baromfiudvarban tyúkok 
kárálnak, kukorékol a kakas és 
ottjártunkkor már lassan vágás-
ra értek a rántanivaló csirkék. Az 
udvar legvégében pedig sertések 
röfögnek békésen. Így kerek a Se-
gítséggel Élők Otthona a Malom 
utcában, ahol mindez nem csak 
az ellátottak egészséges életmód-
ját hivatott segíteni, hanem az ő 
mentális állapotuk javításában is 
nagy szerep jut a napi rendszeres 
munkának, elfoglaltságnak, amit a 
farmgazdaság jelent.

Az alpolgármester elmondása 
szerint a jó példa ragadós, hiszen 
egy másik szociális jellegű, a szen-
vedélybetegek nappali ellátását 
végző intézmény is jelezte szán-
dékát, hogy ők is igényelnének 
palántákat, van ehhez megfelelő 
földterületük.

 Talán így, lépésről lépésről jut-
hatunk el odáig, hogy már nem-
csak szépen gondozott pázsit virít 
majd a kiskertben, hanem zöld-
ségfélék és néhány gyümölcsfa is 
kínálja majd egészséges termését 
gyermekeinknek, unokáinknak, 
hogy ők is hazai, nánási friss élel-
miszert fogyaszthassanak. 

(r.zs.)
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Nemzedékeket tanított, nevelt 

Halála 15. évfordulója alkalmá-
ból míves emléktábla került né-
hai Draviczky Imre tanító, hely-
történeti kutató szülőházának 
falára, a Táncsics Mihály utca 
29.sz. alatt. Az emlékjelet Haj-
dúnánás Városi Önkormányzat 
állíttatta, amelynek ünnepé-
lyes avatására április 16-án ke-
rült sor. Az avató ünnepségen 
Csiszár Imre alpolgármester és 
Szólláth Tibor polgármester 
méltatták Draviczky Imre mun-
kásságát, az oktatás, a helytör-
téneti kutatás terén szerzett el-
avulhatatlan érdemeit.

A fennálló járványügyi korláto-
zások miatt csak rokonok, szom-
szédok szűkkörű jelenléte mellett 
kerülhetett sor arra az emléktábla 
avatóra április 16-án, amelyet néhai 
Draviczky Imre, városunk közmeg-
becsülésnek örvendő Makláry-díjas 
tanítója, Sebestyén Gyula emlékér-
mes helytörténeti kutató szülőhá-
zának falán helyezett el Hajdúná-
nás Város Önkormányzata, halála 
15. évfordulója alkalmából.

A tanítóra, a családját, városát, 
hazáját szerető emberre, pedagó-
gusra, a helytörténeti értékeket 

mentő patriótára elsőként egykori 
tanítványa, Hajdúnánás alpolgár-
mestere, Csiszár Imre emlékezett, 
méltatva gazdag, szenvedésektől 
sem mentes életútját. Alpolgár-
mester úr felidézte saját gyer-
mekkori emlékeit, amikor még a 
hajdani IV. sz. Iskolában volt nap-
közis nevelője, tanítója, aki úgy 
tudott ismereteket átadni, hogy 
még azok is kedvet kaptak a tanu-
láshoz, városuk, szülőföldjük ala-
posabb megismeréséhez, akik nem 
igazán éreztek ehhez nagy kedvet. 
Szólt Imre bácsi – hiszen szinte 
mindenki így ismerte őt városszer-
te – felbecsülhetetlen értékű hely-
történeti gyűjtőmunkájáról, mely 
kéziratok több ezer oldalt tesznek 
ki, fényképfelvételekkel gazdagon 
illusztrálva. A „Tanító Úr” ráér-
zett arra a parancsoló szükségre, 
ha nem teszi meg mindezt, akkor 
ezek az értékek örökre eltűnnek. 
Több mint négy évtizeden át nem-
zedékeket tanított, nevelt a múlt 
értékeinek, magyarságunk, nem-
zettudatunk megőrzésének köte-
lességére. Tisztességre, becsületre, 
a haza, a szűkebb pátria és nem 
utolsósorban a család szeretetére.

Szólláth Tibor polgármester úr 
Draviczky Imre érdemeinek tag-
lalása mellett szólt arról a több 
elemet tartalmazó programról 
is, amelyet a Móricz Pál Városi 
Könyvtár és Helytörténeti Gyűj-
teménnyel közösen valósítanak 
meg. Így folyamatosan jelentetik 
meg kéziratos dolgozatait, jelen-
leg éppen második kiadás alatt 
van a Kulákok, kuláksorsok Haj-
dúnánáson 1946–1956 c. mun-
kája. Mindemellett létrehozták a 
Draviczky Imre Helytörténeti Pá-
lyázatot, amelyet első alkalommal 
írtak ki április elsejével. 

Az avató ünnepségen Nagy 
Sándor előadásában egy részletet 
hallhattunk Sütő András: Anyám 
könnyű álmot igér c. művéből, 
amely méltó módon idézte meg 
a tollforgató, értékmentő taní-
tó emlékét. „Egy napon így szólt 
anyám: – Írhatnál rólunk is vala-
mi könyvet. – Nocsak! – néztem a 
szavai után, majd tréfára fogván a 
dolgot, azt kérdeztem boltos módra: 
-Milyen könyv legyen az, vidám-
e vagy szomorúságos?– Igaz legyen 
– mondta. Láthattam tehát, hogy 
kérdésemmel az irányt elhibáztam. 

Anyám nem egyezkedésre gondolt, 
hanem – a kézmozdulatáról is ítélve 
– a fájdalomra a halántéka táján. 
Egy láthatatlan, szorító abroncsra, 
amely álmából is gyakorta felri-
asztja. Ilyenkor arra gondol, hogy 
mindannyiunk háta mögött felgyűlt 
az idő; szép csendesen ereszkedünk 
alá, mint a harangóra súlya. Mind 
közelebb a földhöz, azután kopp! – 
megérkeztünk, s nincs kéz, amely az 
órát még egyszer fölhúzná. De lenne 
bár egy könyvecske, ó, nem vigasz-
talónak, hanem tanúskodásképpen 
egyről és másról, ami megesett ve-
lünk. – Ez nekem is gondom – ad-
tam meg magam. – Hallgass arra a 
gondra, s az álmod könnyebb lesz!”

A családtagok és a város vezetése 
által közösen leleplezett emlék-
tábla immár örökre üzeni a jövő 
generációi számára: élt ebben a 
városszéli házban egy tanító a 20. 
században, aki élete alkonyán egy-
szer így fogalmazott: „Ha szólíta-
nak, hogy menjek át a túlsó partra, 
úgy teszem majd azt, hogy tudom; 
erőmhöz és a lehetőségekhez mérten 
tettem valamit az oktatás ügyéért, 
városomért és családomért.”    (r.zs.)
Fotók: Girus Zsolt
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„Itt van május elseje,....

„...énekszó és tánc köszöntse!/ 
zeng és dalol az élet...” – való-
színű sokan vannak a kedves 
olvasók között, akik azonnal 
tudnák folytatni a megkezdett 
nóta szövegét, hiszen az 1945 
utáni évtizedekben ez volt az a 
dal, amivel már kora reggel éb-
resztette a rádió a magyar népet, 
mintegy bemelegítésként az az-
napi, május elsejei nagy felvo-
nulásra, demonstrációra, majd a 
majálisozásra, aminek elmarad-
hatatlan része volt a virsli és a 
sör. De miért is május első napja 
lett anno még a 19. század vége 
felé a munkásság szolidaritásá-
nak nemzetközi ünnepe, hiszen 
e nap gyökerei egészen mások.

Május első napjának megünnep-
lése a kereszténység előtti időkből 
eredő pogány szokás. A május el-
nevezése a rómaiak Maius hónap-
jából ered, a szó feltehetően a föld 

termését oltalmazó Maia istennő 
nevéből származik, akinek május 
elsején mutattak be áldozatot. 

Népünk körében általánosan is-
mert szokás volt - és még részben 
ma is az – a májusfaállítás és a sze-
renádozás is. Ekkor az eladó lányok 
háza előtt a legények csoportokba 
verődve, éjszaka állították fel a fát, 
amelyre szalagok, kendők, virágok, 
üveg bor és más ajándékok is ke-
rültek. Ehhez a szokáshoz szorosan 
hozzátartozott, mintegy „megerő-
sítésként” az éjszakai szerenádozás 
a kiszemelt leány ablaka alatt, aki 
ha szívesen fogadta a fiú közele-
dési szándékát, gyertyát gyújtott 
ablakában. Ennyit röviden a nép-
hagyományról, aminek semmi kö-
ze nincs a 19. század első felében 
induló munkás szervezkedésekhez. 

A brit ipari forradalom idejére 
nyúlik vissza a „munka ünnepé-
nek” eredete, az elhíresült 3x8, 

azaz „nyolc óra munka, nyolc óra 
pihenés, nyolc óra szórakozás” jel-
mondattal, ám ezek a szórványos 
tüntetések, demonstrációk törvé-
nyi szabályozás híján sorra elbuk-
tak. 

Majd a század vége felé Ameriká-
ban, 1886. május 1-jén a chicagói 
munkás szakszervezetek sztrájkot 
szerveztek a nyolc órás munkaidő 
bevezetéséért. A többnapos tün-
tetés-sorozaton és a sztrájkokban 
350 ezer munkás vett részt. Az ese-
mény negyedik napján helyi anar-
chista vezetők a Haymarket Squa-
re-re tiltakozó nagygyűlést hívtak 
össze, ekkor azonban a tüntető 
munkások közé vegyült anarchis-
ták egy bombát dobtak a rendőrök 
közé, akik viszonzásul azonnal tü-
zet nyitottak. Ezt követően 1889. 
nyarán Párizsban megalakult a  
II. Internacionálé, amely a chica-
gói tüntetés kezdetének évfordu-
lóját – május elsejét - 1891-ben, 
II. kongresszusán, hivatalosan is a 
„munkásosztály nemzetközi össze-
fogásának harcos ünnepévé” nyil-
vánította. Furcsa érdekesség, hogy 
Hitler 1933-ban fizetett nemzeti 
ünneppé nyilvánította május else-
jét Németországban.

És van ezen ünnepnapnak egy 
harmadik vonatkozása is, amely 
szintén a munkához, a munkás-
sághoz köthető. 1955-ben ugyan-
is XII. Piusz pápa május elsejét 
Munkás Szent József emléknap-
jává nyilvánította, és így május 1. 
katolikus ünnep is lett. 

A május elsejék felfokozott ün-
neplése különösen nagy hangsúlyt 
kapott az 1945 utáni, az 1950/60-

as években a „szocialista tábor” 
országaiban, így Hajdúnánáson 
is. A munkás-paraszt szolidaritás, 
a nemzetköziség jegyében köte-
lező volt a felvonulás, a tömeges 
demonstráció, transparanesekkel, 
élőképekkel, járművekkel, mun-
kagépekkel, katonai felvonulással 
– mind-mind a népek megbont-
hatatlan barátságát voltak hiva-
tottak nyomatékosítani az „im-
perialista” hatalmakkal szemben. 
Hajdúnánáson anno a Hunyadi 
utcából indult a menet és reformá-
tus templom- Hősök szobra  előtt 
állították fel a dísztribünt, ahol a 
városi, megyei párt vezetői és hiva-
tali tisztségviselők foglaltak helyet, 
miközben megafonokból szóltak 
folyamatosan a különféle buzdító, 
forradalmi dalok. A menet aztán 
tovább folytatta útját, egészen a 
Ligetig, ahol viszont már a majális 
jelleg dominált. Később a városi 
sporttelep, a fürdő volt a menet 
végcélja, főként már az 1980-s 
években. Apropó, ’80-as évek. 
Ezen időszakhoz köthető egy igen 
híres, „sugárzó” május elseje is; az 
1986. április 26-án bekövetkezett 
csernobili atomkatasztrófa után 
minden további nélkül megtartot-
ták a nyilvános ünnepségeket, így 
Hajdúnánáson is. Ezt követően 
már nem voltak felvonulások, de 
május elseje továbbra is a munka 
ünnepe maradt, a majálisok, a szó-
rakozás, kikapcsolódás államilag 
elismert, fizetett ünnepnapja. 

Rigó Tamásné

Nánási május 1. kb. 1950-es évek – Lenin és Marx képekkel díszitett lánc-
talpas traktorok (Sztalinyecek) a kép jobb oldalán látszik a dísztribün

Május elsejei felvonulási menet – kb. 1960/70-es évek - a fürdő mellett 

Felvonulási menet a Hunyadi utcán kb. az 1980-as évek második fele 
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Nemzedékeket tanított, nevelt 

Halála 15. évfordulója alkalmá-
ból míves emléktábla került né-
hai Draviczky Imre tanító, hely-
történeti kutató szülőházának 
falára, a Táncsics Mihály utca 
29.sz. alatt. Az emlékjelet Haj-
dúnánás Városi Önkormányzat 
állíttatta, amelynek ünnepé-
lyes avatására április 16-án ke-
rült sor. Az avató ünnepségen 
Csiszár Imre alpolgármester és 
Szólláth Tibor polgármester 
méltatták Draviczky Imre mun-
kásságát, az oktatás, a helytör-
téneti kutatás terén szerzett el-
avulhatatlan érdemeit.

A fennálló járványügyi korláto-
zások miatt csak rokonok, szom-
szédok szűkkörű jelenléte mellett 
kerülhetett sor arra az emléktábla 
avatóra április 16-án, amelyet néhai 
Draviczky Imre, városunk közmeg-
becsülésnek örvendő Makláry-díjas 
tanítója, Sebestyén Gyula emlékér-
mes helytörténeti kutató szülőhá-
zának falán helyezett el Hajdúná-
nás Város Önkormányzata, halála 
15. évfordulója alkalmából.

A tanítóra, a családját, városát, 
hazáját szerető emberre, pedagó-
gusra, a helytörténeti értékeket 

mentő patriótára elsőként egykori 
tanítványa, Hajdúnánás alpolgár-
mestere, Csiszár Imre emlékezett, 
méltatva gazdag, szenvedésektől 
sem mentes életútját. Alpolgár-
mester úr felidézte saját gyer-
mekkori emlékeit, amikor még a 
hajdani IV. sz. Iskolában volt nap-
közis nevelője, tanítója, aki úgy 
tudott ismereteket átadni, hogy 
még azok is kedvet kaptak a tanu-
láshoz, városuk, szülőföldjük ala-
posabb megismeréséhez, akik nem 
igazán éreztek ehhez nagy kedvet. 
Szólt Imre bácsi – hiszen szinte 
mindenki így ismerte őt városszer-
te – felbecsülhetetlen értékű hely-
történeti gyűjtőmunkájáról, mely 
kéziratok több ezer oldalt tesznek 
ki, fényképfelvételekkel gazdagon 
illusztrálva. A „Tanító Úr” ráér-
zett arra a parancsoló szükségre, 
ha nem teszi meg mindezt, akkor 
ezek az értékek örökre eltűnnek. 
Több mint négy évtizeden át nem-
zedékeket tanított, nevelt a múlt 
értékeinek, magyarságunk, nem-
zettudatunk megőrzésének köte-
lességére. Tisztességre, becsületre, 
a haza, a szűkebb pátria és nem 
utolsósorban a család szeretetére.

Szólláth Tibor polgármester úr 
Draviczky Imre érdemeinek tag-
lalása mellett szólt arról a több 
elemet tartalmazó programról 
is, amelyet a Móricz Pál Városi 
Könyvtár és Helytörténeti Gyűj-
teménnyel közösen valósítanak 
meg. Így folyamatosan jelentetik 
meg kéziratos dolgozatait, jelen-
leg éppen második kiadás alatt 
van a Kulákok, kuláksorsok Haj-
dúnánáson 1946–1956 c. mun-
kája. Mindemellett létrehozták a 
Draviczky Imre Helytörténeti Pá-
lyázatot, amelyet első alkalommal 
írtak ki április elsejével. 

Az avató ünnepségen Nagy 
Sándor előadásában egy részletet 
hallhattunk Sütő András: Anyám 
könnyű álmot igér c. művéből, 
amely méltó módon idézte meg 
a tollforgató, értékmentő taní-
tó emlékét. „Egy napon így szólt 
anyám: – Írhatnál rólunk is vala-
mi könyvet. – Nocsak! – néztem a 
szavai után, majd tréfára fogván a 
dolgot, azt kérdeztem boltos módra: 
-Milyen könyv legyen az, vidám-
e vagy szomorúságos?– Igaz legyen 
– mondta. Láthattam tehát, hogy 
kérdésemmel az irányt elhibáztam. 

Anyám nem egyezkedésre gondolt, 
hanem – a kézmozdulatáról is ítélve 
– a fájdalomra a halántéka táján. 
Egy láthatatlan, szorító abroncsra, 
amely álmából is gyakorta felri-
asztja. Ilyenkor arra gondol, hogy 
mindannyiunk háta mögött felgyűlt 
az idő; szép csendesen ereszkedünk 
alá, mint a harangóra súlya. Mind 
közelebb a földhöz, azután kopp! – 
megérkeztünk, s nincs kéz, amely az 
órát még egyszer fölhúzná. De lenne 
bár egy könyvecske, ó, nem vigasz-
talónak, hanem tanúskodásképpen 
egyről és másról, ami megesett ve-
lünk. – Ez nekem is gondom – ad-
tam meg magam. – Hallgass arra a 
gondra, s az álmod könnyebb lesz!”

A családtagok és a város vezetése 
által közösen leleplezett emlék-
tábla immár örökre üzeni a jövő 
generációi számára: élt ebben a 
városszéli házban egy tanító a 20. 
században, aki élete alkonyán egy-
szer így fogalmazott: „Ha szólíta-
nak, hogy menjek át a túlsó partra, 
úgy teszem majd azt, hogy tudom; 
erőmhöz és a lehetőségekhez mérten 
tettem valamit az oktatás ügyéért, 
városomért és családomért.”    (r.zs.)
Fotók: Girus Zsolt
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„Irénke ta-
nító néni” 
- sokan is-
merték így 
a városban 
Oláh Mik-
lósnét, aki 
n á n á s i a k 

generációit tanította betűvetésre, 
olvasásra, számolásra az általános 
iskola első és második osztályában. 
1928-ban született, régi nánási 
családban. A református elemi is-
kolában, majd a 8 osztályos náná-
si gimnáziumban tanult. Tanítói 
oklevelét Debrecenben, a  Dóczy 
Tanítóképzőben szerezte 1947-
ben. Munkáját az akkori városi 
fiúiskolában (későbbi 1. sz. isko-

la) kezdte. Nagy szakértelemmel, 
türelemmel és szeretettel tanítot-
ta a gyerekeket hosszú éveken át. 
Tanítványai szerették, tisztelték, 
többen az ő példája alapján válasz-
tották a pedagógusi pályát. 1967-
ben a 4. sz. iskolába került, majd 
a 2. sz. iskolában tanított, ahon-
nan 1984-ben ment nyugdíjba, de 
napközis nevelőként még tovább 
dolgozott. Mindegyik tantestü-
letben szorgalmas munkatársnak, 
jó kollégának ismerték. A tanítói 
munkát hivatásnak tekintette, el-
sős tanító néniként igazi tyúkanyó 
mentalitással foglalkozott tanítvá-
nyaival, nem csak tanított, nevelt 
is. Nem volt véletlen, hogy egyko-
ri kisdiákjai nyugdíjas korában is 

szívesen üdvözölték, beszélgettek 
vele. A pályán eltöltött 40 év után 
azt mondta: nehéz volt, de meg-
érte. Munkájának elismeréséül 
többször is megkapta az Oktatás-
ügy Kiváló Dolgozója kitüntetést. 
1988-ban a Debreceni Nagytemp-
lomban vehette át a diplomaszer-
zés 50. évfordulójára adományo-
zott aranydiplomát, majd eljött a 
gyémánt-, és vasdiploma ideje is, 
megérte a rubinfokozatot is, ami 
a diplomaszerzés 70. évfordulóját 
fémjelzi. 1948-ban házasodtak 
össze Oláh Miklóssal, aki a város 
ismert pedagógusa volt. 20 éven át 
egy iskolában tanítottak. Két gyer-
mekük született, 4 unoka, majd 3 
dédunoka is érkezett a családba. 

Nyugdíjas éveiben férjével együtt 
a Rákóczi utcai ház szép kertjében 
tevékenykedtek, több idő jutott 
pihenésre, olvasásra, kézimunká-
zásra, baráti találkozásokra, végre 
többet lehetett az unokákkal. Férje 
2011-es halála után néhány évvel, 
gyengülő egészségi állapota miatt 
gondozásra szorult, idősotthonban 
teltek napjai. Tartalmas hosszú 
élete során mindig a kötelességtu-
dás, a lelkiismeretesség jellemezte, 
mind munkájában, mind családja 
körében. Kedves személye - család-
ján kívül - bizonyára sok volt ta-
nítványának, barátjának, kollégá-
jának, ismerősének fog hiányozni. 
Irénke tanító néni elment…

Völgyi Sándorné (Oláh Ágnes)

Kert-magyarország felé 2. rész
Piacra járó emberként gyakran be-
szélgetek a termelőkkel, s a magok 
is szóba kerültek már több ízben. 
Egyszer egy nénitől megkérdeztem, 
miért nem használ saját szaporí-
tó anyagot, magyar fajtát, melyet 
visszavet a földbe? Némi gondol-
kozás után így válaszolt. ,,A ma-
gyar nem jó, mert már elfajzott.” 
Nagyon sokat tűnődtem ezen a 
valóságot kíméletlenül elénk táró 
mondaton. Mindenképpen ko-
molyan kell vennünk, elemeznünk 
kell, de nem úgy, hogy ezer részre 
szedjük, majd közöljük, hogy már 
nincs mit tenni. Érdemes ezt a té-
mát is a kulturális örökség oldalá-
ról megközelítenünk, mivel ez is 
szorosan a kultúránk részét képezi.

Mi vezetett idáig? Több szálon 
is elindulhatunk, hogy a máig el-
jussunk.

Idős emberektől és olvasmány-
élményeimből tudom, hogy a ha-
gyományos kertgazdálkodásban 
és szántóföldi művelésben a nö-
vények viselkedésében tapasztalt 
változások a társadalomban is vég-
bemenő változásokat jelzik előre. 
Ezeket a jelzéseket a hagyományos 
állattartásban is számon tartották. 
Csakhogy ebben a felfogásban a 
növények és állatok együtt léle-
geznek az anyafölddel. Az ember 
hagyja őket együttműködni, s csak 
a legszükségesebb beavatkozásokat 
végzi el. Ezért a növények és állatok 

viselkedése is őszinte, természetes, 
segítő. Az ember kiszolgálja, védi 
őket, tanul a megfigyelésükből, s 
ez hasznára és javára válik.

Az óriási táblákon folyó nö-
vénytermesztésben és az intenzív 
állattartásban ez a kapcsolat már 
nem természetes, nem is műkö-
dik, csak egészen kis mértékben.

A hagyományos gazdálkodás-
tól is természetesebben zajlanak 
az életfolyamatok az erdőben, ha 
nem bolygatjuk. Mivel a talajmű-
velés az erdőben nincs jelen, ezért 
ez biztos pont, szilárd kapaszkodó 
növény és állat számára egyaránt.  
Ebből a kölcsönösen hasznos, szo-
rosan összefonódó kapcsolatból az 
erdőben humusz vagyis termőtalaj 
képződik, mely időről időre vas-
tagszik a talajt takaró avar meny-
nyiségének növekedésével.

Létezik egy régi, de mára szeren-
csére újra felfedezett és használt 
módszer, mely szintén termőtalajt 
hoz létre akár a kiskertünkben is. 
Ez a módszer nem más, mint a ta-
lajtakarásos művelés, idegen szó-
val és elterjedtebb néven nevezve: 
mulcsolás. Ennek legkiválóbb ma-
gyar képviselője ma Gyulai Iván.

A Hajdúnánási Újság hasábjain 
már írtak erről, azonban most en-
gedje meg a Kedves Olvasó, hogy 
ne csak „földhöz ragadva” elemez-
zük e sokoldalú művelési módot. 
Miről is van szó? Sem az erdőben, 

sem az ún. talajtakarásos mély-
mulcsolással nem ássuk, forgatjuk 
fel a talaj felszínét. A szalmát vagy 
egyéb takarást félrehúzzuk, így ül-
tetjük bele a magot és a növényt is. 
Ezután visszahelyezzük rá a taka-
rást, megöntözzük és békén hagy-
juk. Szépen lassan a hierarchia 
(szent rend!) szerinti működés 
alakul ki és áll be. Ebben a szent 
rendben minden a helyére kerül 
és egymásra utaltsága miatt reme-
kül működik. Egyszerű és termé-
szetes folyamatok mennek végbe 
és állandosulnak. Valaha ilyenek 
voltak az emberi társadalmak is. 
Azonban az ásással, szántással ami 
alul volt az felülre kerül. Hányszor 
játszódott már le ez az emberiség 
történelmében? Számtalanszor és 
szinte mindig rossz kimenetellel. 
Ebben az esetben a hierarchia he-
lyett az alá-fölérendeltségi viszony 
kezd el érvényesülni. A felülre ke-
rülő réteg elnyomja azt, aki alatta 
van, de az újonnan felülre kerülő 
is számos veszélynek van kitéve. 
MAGára marad, mondja ezt szép 
anyanyelvünk. Ilyen társadalmi 
mozgások, a fent és lent váltako-
zása, erőszakos megváltoztatása 
rengeteg baj forrása már évezredek 
óta. A felforgatást mindig új esz-
mék, ideológiák megjelenése előzi 
meg. Tanuljunk a természettől, a 
minket segítő módszerekből! A ta-
lajtakarással növények és parányi 

élőlények sokasága védi a magot 
egy biztonságos közegben. Köl-
csönösen segítik egymást egy nagy 
körforgásban és eszükbe sem jut, 
hogy ezt megváltoztassák, mert 
nem képzelik magukat a Teremtő 
helyébe vagy vele egyenrangúnak.

A múlt számban megjelent írá-
som első részében említettem meg 
Somogy Imrét, aki egy remek, 
igen sokoldalú és széles látókörű 
ember volt. Szegény paraszti csa-
ládban született. Képzőművész, 
néptanító és kertész is volt többek 
között. 1943-ban Balatonszárszón 
a magyarságot érintő fontos kér-
désekről értekezett, immár nyol-
cadik alkalommal olyan kiművelt 
kútfőkkel, mint például Németh 
László, Karácsony Sándor, Féja 
Géza, Szentgyörgyi Albert és még 
sorolhatnám. Nagyon nehéz idő-
ket élt meg akkor a magyarság, hi-
szen folyt a második világháború. 
Ők mégis tudásuk legjavát adva 
fáradhatatlanul a magyar nemzet 
felemelkedésén dolgoztak. Lénye-
ges, hogy a társadalom minden 
rétege helyt kapott e rendezvé-
nyen. Úgy vélték, sorskérdésekről 
csak össztársadalmi szinten szabad 
véleményt cserélni és aztán a gya-
korlatba átültetni. Folytassuk ott, 
ahol ők kényszerből abbahagyták!  

Nagyné Józsa Beáta
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jó kollégának ismerték. A tanítói 
munkát hivatásnak tekintette, el-
sős tanító néniként igazi tyúkanyó 
mentalitással foglalkozott tanítvá-
nyaival, nem csak tanított, nevelt 
is. Nem volt véletlen, hogy egyko-
ri kisdiákjai nyugdíjas korában is 

szívesen üdvözölték, beszélgettek 
vele. A pályán eltöltött 40 év után 
azt mondta: nehéz volt, de meg-
érte. Munkájának elismeréséül 
többször is megkapta az Oktatás-
ügy Kiváló Dolgozója kitüntetést. 
1988-ban a Debreceni Nagytemp-
lomban vehette át a diplomaszer-
zés 50. évfordulójára adományo-
zott aranydiplomát, majd eljött a 
gyémánt-, és vasdiploma ideje is, 
megérte a rubinfokozatot is, ami 
a diplomaszerzés 70. évfordulóját 
fémjelzi. 1948-ban házasodtak 
össze Oláh Miklóssal, aki a város 
ismert pedagógusa volt. 20 éven át 
egy iskolában tanítottak. Két gyer-
mekük született, 4 unoka, majd 3 
dédunoka is érkezett a családba. 

Nyugdíjas éveiben férjével együtt 
a Rákóczi utcai ház szép kertjében 
tevékenykedtek, több idő jutott 
pihenésre, olvasásra, kézimunká-
zásra, baráti találkozásokra, végre 
többet lehetett az unokákkal. Férje 
2011-es halála után néhány évvel, 
gyengülő egészségi állapota miatt 
gondozásra szorult, idősotthonban 
teltek napjai. Tartalmas hosszú 
élete során mindig a kötelességtu-
dás, a lelkiismeretesség jellemezte, 
mind munkájában, mind családja 
körében. Kedves személye - család-
ján kívül - bizonyára sok volt ta-
nítványának, barátjának, kollégá-
jának, ismerősének fog hiányozni. 
Irénke tanító néni elment…

Völgyi Sándorné (Oláh Ágnes)

Kert-magyarország felé 2. rész
Piacra járó emberként gyakran be-
szélgetek a termelőkkel, s a magok 
is szóba kerültek már több ízben. 
Egyszer egy nénitől megkérdeztem, 
miért nem használ saját szaporí-
tó anyagot, magyar fajtát, melyet 
visszavet a földbe? Némi gondol-
kozás után így válaszolt. ,,A ma-
gyar nem jó, mert már elfajzott.” 
Nagyon sokat tűnődtem ezen a 
valóságot kíméletlenül elénk táró 
mondaton. Mindenképpen ko-
molyan kell vennünk, elemeznünk 
kell, de nem úgy, hogy ezer részre 
szedjük, majd közöljük, hogy már 
nincs mit tenni. Érdemes ezt a té-
mát is a kulturális örökség oldalá-
ról megközelítenünk, mivel ez is 
szorosan a kultúránk részét képezi.

Mi vezetett idáig? Több szálon 
is elindulhatunk, hogy a máig el-
jussunk.

Idős emberektől és olvasmány-
élményeimből tudom, hogy a ha-
gyományos kertgazdálkodásban 
és szántóföldi művelésben a nö-
vények viselkedésében tapasztalt 
változások a társadalomban is vég-
bemenő változásokat jelzik előre. 
Ezeket a jelzéseket a hagyományos 
állattartásban is számon tartották. 
Csakhogy ebben a felfogásban a 
növények és állatok együtt léle-
geznek az anyafölddel. Az ember 
hagyja őket együttműködni, s csak 
a legszükségesebb beavatkozásokat 
végzi el. Ezért a növények és állatok 

viselkedése is őszinte, természetes, 
segítő. Az ember kiszolgálja, védi 
őket, tanul a megfigyelésükből, s 
ez hasznára és javára válik.

Az óriási táblákon folyó nö-
vénytermesztésben és az intenzív 
állattartásban ez a kapcsolat már 
nem természetes, nem is műkö-
dik, csak egészen kis mértékben.

A hagyományos gazdálkodás-
tól is természetesebben zajlanak 
az életfolyamatok az erdőben, ha 
nem bolygatjuk. Mivel a talajmű-
velés az erdőben nincs jelen, ezért 
ez biztos pont, szilárd kapaszkodó 
növény és állat számára egyaránt.  
Ebből a kölcsönösen hasznos, szo-
rosan összefonódó kapcsolatból az 
erdőben humusz vagyis termőtalaj 
képződik, mely időről időre vas-
tagszik a talajt takaró avar meny-
nyiségének növekedésével.

Létezik egy régi, de mára szeren-
csére újra felfedezett és használt 
módszer, mely szintén termőtalajt 
hoz létre akár a kiskertünkben is. 
Ez a módszer nem más, mint a ta-
lajtakarásos művelés, idegen szó-
val és elterjedtebb néven nevezve: 
mulcsolás. Ennek legkiválóbb ma-
gyar képviselője ma Gyulai Iván.

A Hajdúnánási Újság hasábjain 
már írtak erről, azonban most en-
gedje meg a Kedves Olvasó, hogy 
ne csak „földhöz ragadva” elemez-
zük e sokoldalú művelési módot. 
Miről is van szó? Sem az erdőben, 

sem az ún. talajtakarásos mély-
mulcsolással nem ássuk, forgatjuk 
fel a talaj felszínét. A szalmát vagy 
egyéb takarást félrehúzzuk, így ül-
tetjük bele a magot és a növényt is. 
Ezután visszahelyezzük rá a taka-
rást, megöntözzük és békén hagy-
juk. Szépen lassan a hierarchia 
(szent rend!) szerinti működés 
alakul ki és áll be. Ebben a szent 
rendben minden a helyére kerül 
és egymásra utaltsága miatt reme-
kül működik. Egyszerű és termé-
szetes folyamatok mennek végbe 
és állandosulnak. Valaha ilyenek 
voltak az emberi társadalmak is. 
Azonban az ásással, szántással ami 
alul volt az felülre kerül. Hányszor 
játszódott már le ez az emberiség 
történelmében? Számtalanszor és 
szinte mindig rossz kimenetellel. 
Ebben az esetben a hierarchia he-
lyett az alá-fölérendeltségi viszony 
kezd el érvényesülni. A felülre ke-
rülő réteg elnyomja azt, aki alatta 
van, de az újonnan felülre kerülő 
is számos veszélynek van kitéve. 
MAGára marad, mondja ezt szép 
anyanyelvünk. Ilyen társadalmi 
mozgások, a fent és lent váltako-
zása, erőszakos megváltoztatása 
rengeteg baj forrása már évezredek 
óta. A felforgatást mindig új esz-
mék, ideológiák megjelenése előzi 
meg. Tanuljunk a természettől, a 
minket segítő módszerekből! A ta-
lajtakarással növények és parányi 

élőlények sokasága védi a magot 
egy biztonságos közegben. Köl-
csönösen segítik egymást egy nagy 
körforgásban és eszükbe sem jut, 
hogy ezt megváltoztassák, mert 
nem képzelik magukat a Teremtő 
helyébe vagy vele egyenrangúnak.

A múlt számban megjelent írá-
som első részében említettem meg 
Somogy Imrét, aki egy remek, 
igen sokoldalú és széles látókörű 
ember volt. Szegény paraszti csa-
ládban született. Képzőművész, 
néptanító és kertész is volt többek 
között. 1943-ban Balatonszárszón 
a magyarságot érintő fontos kér-
désekről értekezett, immár nyol-
cadik alkalommal olyan kiművelt 
kútfőkkel, mint például Németh 
László, Karácsony Sándor, Féja 
Géza, Szentgyörgyi Albert és még 
sorolhatnám. Nagyon nehéz idő-
ket élt meg akkor a magyarság, hi-
szen folyt a második világháború. 
Ők mégis tudásuk legjavát adva 
fáradhatatlanul a magyar nemzet 
felemelkedésén dolgoztak. Lénye-
ges, hogy a társadalom minden 
rétege helyt kapott e rendezvé-
nyen. Úgy vélték, sorskérdésekről 
csak össztársadalmi szinten szabad 
véleményt cserélni és aztán a gya-
korlatba átültetni. Folytassuk ott, 
ahol ők kényszerből abbahagyták!  

Nagyné Józsa Beáta
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Márciusi döntések
RENDELETEK 

Márciusban rendeletalkotási döm-
ping volt az önkormányzatnál. 9 
rendelet kihirdetése történt meg. 

A 8/2021. (III. 16.) Önkor-
mányzati Rendelettel az önkor-
mányzat 2021. évi költségvetését 
fogadta el a Polgármester. Az ön-
kormányzati költségvetés bevéte-
li és kiadási oldalának főösszege 
4.579.235.362 Ft, az egyensúly 
megteremtéséhez 134.814.676 
Ft felhalmozási hitelfelvételt ter-
veztünk. A korábbi évek költség-
vetései alapján történt az idei év 
t pénzügyi tervezése, az előirány-
zatok között a kötelező és önként 
vállalt feladatok finanszíro  zása is 
biztosított. 

A 9/2021. (III. 25.) Önkor-
mányzati Rendeletben a lakhatási 
támogatásra jogosultság jövede-
lemhatárát emeltük meg az öreg-
ségi nyugdíj mindenkori legki-
sebb összegének 280%-ára. Így 
egy szélesebb rétek válik jogosult-
tá a támogatásra. 

A 10/2021. (III. 25.) Önkor-
mányzati Rendelettel az egyedülálló 
szociális lakásra pályázók esetén tör-
tént könnyítés a jogosultsági jöve-
delemhatár vonatkozásában, a min-
denkori öregségi nyugdíjminimum 
280%-ában határoztuk meg a felső 
határt a korábbi 250% helyett. 

A 11/2021. (III. 25.) Önkor-
mányzati Rendelettel a helyi hul-
ladékrendeletünket módosítottuk. 
A módosítás lényege, hogy az ön-
kormányzatnak helyi rendeletben 
kell meghatároznia a közterületen 
elhagyott hulladékkal kapcsolatos 
eljárásrendet. Városunkban a Haj-
dúnánási Városi Rendészet (me-
zőőrök és közterület-felügyelők) 
tagjai indítják meg az eljárást a 
szemetelőkkel szemben. 

A 12/2021. (III. 25.) Önkor-
mányzati Rendeletben a Hajdú-
nánási Közös Önkormányzati 
Hivatalban dolgozó köztisztvise-
lők részére biztosított az önkor-
mányzat két új támogatási formát 
, az iskolakezdési támogatást és az 
albérleti hozzájárulást. 

A 13/2021. (III. 25.) Önkor-
mányzati Rendelet a vagyonren-
deletet módosította. A mellékle-
tek aktualizálásával az értékesített 
és vásárolt vagyontárgyak átveze-
tése történt meg a rendeletben. 

A 14/2021. (III. 25.) Önkor-
mányzati Rendeletünk a külsős 

bizottsági tagok havi tiszteletdíját 
csökkentette a költségvetésben 
biztosított előirányzat mértékére. 

A 15/2021. (III. 25.) Önkor-
mányzati Rendelet a kényszerka-
szálás szankciót helyezte hatályon 
kívül a település tisztaságáról, a 
közterületek és ingatlanok rend-
jéről szóló 24/2004 (V.3.) Ön-
kormányzati Rendeletből. Ennek 
oka, hogy a 2021. január 1-jén 
hatályba lépett szankciótörvény 
nem engedi a továbbiakban a 
kényszerkaszálás, mint büntetés 
alkalmazását. Helyette a rende-
zetlen ingatlanok tulajdonosai 
200.000 Ft-ig terjedő pénzbírság-
gal sújthatók. 

A 16/2021. (III. 25.) Önkor-
mányzati Rendelettel a közösségi 
együttélés alapvető szabályairól 
és azok megsértésének jogkövet-
kezményeiről szóló 27/2013. (XI. 
11.) Önkormányzati Rendeletün-
ket módosítottuk. A szankció-
törvény előírásainak megfelelően 
a kiszabható bírság alsó határára 
vonatkozó szakaszokat helyeztük 
hatályon kívül a rendeletből. 

HATÁROZATOK
Két alkalommal volt polgármes-
teri döntéshozatal márciusban. A 
rendkívüli határozathozatalt pá-
lyázati határidők indokolták. 

- Pályázatot nyújtott be az ön-
kormányzat belterületi utak, jár-
dák, hidak felújítása jogcím sze-
rinti támogatási célra. 

A pályázat elnyerése esetén 
megújulhat az Akác utca, Baross 
utca, Báthori utca, Batsányi utca, 
Daróczi Ambrus utca, József At-
tila utca, Móricz Zsigmond utca, 
Pázsit utca, Pöstyén utca, Táncsics 
Mihály utca, Tar Kálmán utca, 
Tompa Mihály utca, Zrínyi utca 
járdája és Hajdúnánás-Tedej, Fő 
útja 

- Önkormányzatunk feladat-
ellátási szerződést kötött 2021. 
április 1-től határozatlan időre a 
Hajdúnánási Állatvédő Alapít-
vánnyal (4080 Hajdúnánás, Bá-
thori utca 42/A) a kóbor állatok 
befogásával és az azt követő tartási 
kötelezettséggel kapcsolatos köte-
lező önkormányzati feladatra.  

- Hajdúnánás Városi Önkor-
mányzat 2021. évi összesített köz-
beszerzési tervét fogadta el. Polgár-
mester Úr. 

- Hajdúnánás Város Kulturális 

Koncepciójához kapcsolódó In-
tézkedési Tervről született döntés, 
mely 2021-2023-között meghatá-
rozza a város fejlődési irányát ezen 
a téren. 

- Elfogadásra került a Hajdú-
nánási Hivatásos Tűzoltóparancs-
nokság 2020. évi tevékenységéről 
szóló beszámolója.

- Hajdúnánás Városi Önkor-
mányzat Polgármestere megis-
merte és elfogadta a Hajdúnánási 
Építő és Szolgáltató Kft. 2020. 
évi távhőszolgáltatásra vonatkozó 
közfeladatellátási beszámolóját.

- Elfogadásra került a Nánás Pro 
Cultura Nonprofit Kft. 2020. évi 
közfeladatellátási beszámolója.

- Polgármester Úr elfogadta a 
Hajdúnánási Gyermek- és Közét-
keztetési Nonprofit Kft. 2020. évi 
közfeladatellátási beszámolóját. 

- A Móricz Pál Városi Könyv-
tár és Helytörténeti Gyűjtemény 
(4080 Hajdúnánás, Bocskai utca 
12-14.) könyvtári intézményegy-
ségének, és a helytörténeti gyűjte-
ményének 2020. évi beszámolóját 
és 2021. évi szakmai munkatervé-
ről született döntés.

- A Hajdúnánási Református 
Egyházközséggel a Szociális Gon-
dozási Központra vonatkozóan, 
2011. április 29-én megkötött 
ellátási szerződés szerinti elszámo-
lást fogadta el Polgármester Úr.

- Áprilisban esedékes az óvodai 
beíratás. Fenntartóként ennek 
időpontjának meghatározására 
került sor.

- Az önkormányzat korábban 
új lakások építéséhez értékesítésre 
kijelölte a Nyúl utca – Róka utca 
– Eszlári utca által határolt Újház-
helyi telektömb 29 db ingatlanait. 
Az értékesítési feltételek módosí-
tására került sor. A pályázati fel-
tételek a hirdetményben megtalál-
hatóak. 

- Arról született döntés, hogy 
az önkormányzat a tulajdonát 
képező 0121/19 helyrajzi számú 
1,7859 ha alapterületű szántó mű-
velési ágú ingatlanon építési telke-
ket kíván kialakítani, és ennek első 
lépéseként megindítja az ingatlan 
belterületbe vonási eljárását.

- A 4080 Hajdúnánás, Szeles tér 
1. 3. emelet 10. szám alatti ingat-
lan forgalmi értékét 9.120.000 Ft-
ban határozta meg Polgármester 
Úr a hivatalos értékbecslés adatai 
alapján. 

- A 4080 Hajdúnánás, Hunyadi 
u. 2-4. B lph. 3. emelet 11. szám 
alatti ingatlant a Kulcsár Bt. (4031 
Debrecen, Bojtorján u. 3.) felérté-
kelte, és az önkormányzati ingat-
lan forgalmi értékét 10.930.000 
Ft-ban javasolta megállapítani, 
melyet a határozattal jóváhagyott 
Polgármester Úr. 

- Hajdúnánás Városi Önkor-
mányzat Polgármestere az önkor-
mányzat tulajdonát képező szántó 
művelési ágú ingatlanátnak ver-
senytárgyalásos pályázati eljárás 
keretében történő értékesítéséről 
döntött 3.715.000,-Ft kiinduló li-
citár meghatározásával.

- Polgármester Úr az önkor-
mányzat tulajdonát képező tanya 
és szántó művelési ágú ingatlaná-
nak versenytárgyalásos pályázati 
eljárás keretében történő értéke-
sítéséről döntött 3.530.000,-Ft 
kiinduló licitár meghatározásával.

- Döntés született az önkor-
mányzat tulajdonát képező 
4923/A/4 helyrajzi számú, termé-
szetben a 4080 Hajdúnánás, Bocs-
kai u. 17. szám 4. ajtó alatti, 45 
m2 alapterületű lakás megnevezé-
sű ingatlant versenyeztetési eljárás 
keretében történő értékesítéséről 
7.950.000,-Ft kiinduló licitár 
meghatározásával.

- Hajdúnánás Város Polgár-
mestere elfogadta a Hajdúnánás 
Sportklubnak az önkormányzati 
támogatások felhasználásáról szó-
ló beszámolóját.

- Ezzel a határozattal Hajdú-
nánás Városi Önkormányzat a 
Magyarországi Sajátjogú Metro-
politai Egyház (4025 Debrecen, 
Petőfi tér 8. szám) részére tulaj-
donosi hozzájárulást adott önkor-
mányzat tulajdonú ingatlanokon 
történő templomépítéshez.

- Önkormányzatunk a Hajdú-
nánási Dominó Diáksportegyesü-
let (4080 Hajdúnánás, Iskola u. 
3.) részére 4.000.000 Ft összegű 
visszatérítendő támogatást bizto-
sított pályázatok támogatásának 
előfinanszírozására.

- Az Önkormányzat és magán-
személyek közötti telekalakítással 
vegyes ingatlan csereszerződésről 
határozott városunk Polgármestere. 

- Három határozatban bérlaká-
sokról született döntés és települé-
si és temetési támogatási kérelmek 
elbírálása történt meg.  
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mányzati Rendelettel az egyedülálló 
szociális lakásra pályázók esetén tör-
tént könnyítés a jogosultsági jöve-
delemhatár vonatkozásában, a min-
denkori öregségi nyugdíjminimum 
280%-ában határoztuk meg a felső 
határt a korábbi 250% helyett. 

A 11/2021. (III. 25.) Önkor-
mányzati Rendelettel a helyi hul-
ladékrendeletünket módosítottuk. 
A módosítás lényege, hogy az ön-
kormányzatnak helyi rendeletben 
kell meghatároznia a közterületen 
elhagyott hulladékkal kapcsolatos 
eljárásrendet. Városunkban a Haj-
dúnánási Városi Rendészet (me-
zőőrök és közterület-felügyelők) 
tagjai indítják meg az eljárást a 
szemetelőkkel szemben. 

A 12/2021. (III. 25.) Önkor-
mányzati Rendeletben a Hajdú-
nánási Közös Önkormányzati 
Hivatalban dolgozó köztisztvise-
lők részére biztosított az önkor-
mányzat két új támogatási formát 
, az iskolakezdési támogatást és az 
albérleti hozzájárulást. 

A 13/2021. (III. 25.) Önkor-
mányzati Rendelet a vagyonren-
deletet módosította. A mellékle-
tek aktualizálásával az értékesített 
és vásárolt vagyontárgyak átveze-
tése történt meg a rendeletben. 

A 14/2021. (III. 25.) Önkor-
mányzati Rendeletünk a külsős 

bizottsági tagok havi tiszteletdíját 
csökkentette a költségvetésben 
biztosított előirányzat mértékére. 

A 15/2021. (III. 25.) Önkor-
mányzati Rendelet a kényszerka-
szálás szankciót helyezte hatályon 
kívül a település tisztaságáról, a 
közterületek és ingatlanok rend-
jéről szóló 24/2004 (V.3.) Ön-
kormányzati Rendeletből. Ennek 
oka, hogy a 2021. január 1-jén 
hatályba lépett szankciótörvény 
nem engedi a továbbiakban a 
kényszerkaszálás, mint büntetés 
alkalmazását. Helyette a rende-
zetlen ingatlanok tulajdonosai 
200.000 Ft-ig terjedő pénzbírság-
gal sújthatók. 

A 16/2021. (III. 25.) Önkor-
mányzati Rendelettel a közösségi 
együttélés alapvető szabályairól 
és azok megsértésének jogkövet-
kezményeiről szóló 27/2013. (XI. 
11.) Önkormányzati Rendeletün-
ket módosítottuk. A szankció-
törvény előírásainak megfelelően 
a kiszabható bírság alsó határára 
vonatkozó szakaszokat helyeztük 
hatályon kívül a rendeletből. 

HATÁROZATOK
Két alkalommal volt polgármes-
teri döntéshozatal márciusban. A 
rendkívüli határozathozatalt pá-
lyázati határidők indokolták. 

- Pályázatot nyújtott be az ön-
kormányzat belterületi utak, jár-
dák, hidak felújítása jogcím sze-
rinti támogatási célra. 

A pályázat elnyerése esetén 
megújulhat az Akác utca, Baross 
utca, Báthori utca, Batsányi utca, 
Daróczi Ambrus utca, József At-
tila utca, Móricz Zsigmond utca, 
Pázsit utca, Pöstyén utca, Táncsics 
Mihály utca, Tar Kálmán utca, 
Tompa Mihály utca, Zrínyi utca 
járdája és Hajdúnánás-Tedej, Fő 
útja 

- Önkormányzatunk feladat-
ellátási szerződést kötött 2021. 
április 1-től határozatlan időre a 
Hajdúnánási Állatvédő Alapít-
vánnyal (4080 Hajdúnánás, Bá-
thori utca 42/A) a kóbor állatok 
befogásával és az azt követő tartási 
kötelezettséggel kapcsolatos köte-
lező önkormányzati feladatra.  

- Hajdúnánás Városi Önkor-
mányzat 2021. évi összesített köz-
beszerzési tervét fogadta el. Polgár-
mester Úr. 

- Hajdúnánás Város Kulturális 

Koncepciójához kapcsolódó In-
tézkedési Tervről született döntés, 
mely 2021-2023-között meghatá-
rozza a város fejlődési irányát ezen 
a téren. 

- Elfogadásra került a Hajdú-
nánási Hivatásos Tűzoltóparancs-
nokság 2020. évi tevékenységéről 
szóló beszámolója.

- Hajdúnánás Városi Önkor-
mányzat Polgármestere megis-
merte és elfogadta a Hajdúnánási 
Építő és Szolgáltató Kft. 2020. 
évi távhőszolgáltatásra vonatkozó 
közfeladatellátási beszámolóját.

- Elfogadásra került a Nánás Pro 
Cultura Nonprofit Kft. 2020. évi 
közfeladatellátási beszámolója.

- Polgármester Úr elfogadta a 
Hajdúnánási Gyermek- és Közét-
keztetési Nonprofit Kft. 2020. évi 
közfeladatellátási beszámolóját. 

- A Móricz Pál Városi Könyv-
tár és Helytörténeti Gyűjtemény 
(4080 Hajdúnánás, Bocskai utca 
12-14.) könyvtári intézményegy-
ségének, és a helytörténeti gyűjte-
ményének 2020. évi beszámolóját 
és 2021. évi szakmai munkatervé-
ről született döntés.

- A Hajdúnánási Református 
Egyházközséggel a Szociális Gon-
dozási Központra vonatkozóan, 
2011. április 29-én megkötött 
ellátási szerződés szerinti elszámo-
lást fogadta el Polgármester Úr.

- Áprilisban esedékes az óvodai 
beíratás. Fenntartóként ennek 
időpontjának meghatározására 
került sor.

- Az önkormányzat korábban 
új lakások építéséhez értékesítésre 
kijelölte a Nyúl utca – Róka utca 
– Eszlári utca által határolt Újház-
helyi telektömb 29 db ingatlanait. 
Az értékesítési feltételek módosí-
tására került sor. A pályázati fel-
tételek a hirdetményben megtalál-
hatóak. 

- Arról született döntés, hogy 
az önkormányzat a tulajdonát 
képező 0121/19 helyrajzi számú 
1,7859 ha alapterületű szántó mű-
velési ágú ingatlanon építési telke-
ket kíván kialakítani, és ennek első 
lépéseként megindítja az ingatlan 
belterületbe vonási eljárását.

- A 4080 Hajdúnánás, Szeles tér 
1. 3. emelet 10. szám alatti ingat-
lan forgalmi értékét 9.120.000 Ft-
ban határozta meg Polgármester 
Úr a hivatalos értékbecslés adatai 
alapján. 

- A 4080 Hajdúnánás, Hunyadi 
u. 2-4. B lph. 3. emelet 11. szám 
alatti ingatlant a Kulcsár Bt. (4031 
Debrecen, Bojtorján u. 3.) felérté-
kelte, és az önkormányzati ingat-
lan forgalmi értékét 10.930.000 
Ft-ban javasolta megállapítani, 
melyet a határozattal jóváhagyott 
Polgármester Úr. 

- Hajdúnánás Városi Önkor-
mányzat Polgármestere az önkor-
mányzat tulajdonát képező szántó 
művelési ágú ingatlanátnak ver-
senytárgyalásos pályázati eljárás 
keretében történő értékesítéséről 
döntött 3.715.000,-Ft kiinduló li-
citár meghatározásával.

- Polgármester Úr az önkor-
mányzat tulajdonát képező tanya 
és szántó művelési ágú ingatlaná-
nak versenytárgyalásos pályázati 
eljárás keretében történő értéke-
sítéséről döntött 3.530.000,-Ft 
kiinduló licitár meghatározásával.

- Döntés született az önkor-
mányzat tulajdonát képező 
4923/A/4 helyrajzi számú, termé-
szetben a 4080 Hajdúnánás, Bocs-
kai u. 17. szám 4. ajtó alatti, 45 
m2 alapterületű lakás megnevezé-
sű ingatlant versenyeztetési eljárás 
keretében történő értékesítéséről 
7.950.000,-Ft kiinduló licitár 
meghatározásával.

- Hajdúnánás Város Polgár-
mestere elfogadta a Hajdúnánás 
Sportklubnak az önkormányzati 
támogatások felhasználásáról szó-
ló beszámolóját.

- Ezzel a határozattal Hajdú-
nánás Városi Önkormányzat a 
Magyarországi Sajátjogú Metro-
politai Egyház (4025 Debrecen, 
Petőfi tér 8. szám) részére tulaj-
donosi hozzájárulást adott önkor-
mányzat tulajdonú ingatlanokon 
történő templomépítéshez.

- Önkormányzatunk a Hajdú-
nánási Dominó Diáksportegyesü-
let (4080 Hajdúnánás, Iskola u. 
3.) részére 4.000.000 Ft összegű 
visszatérítendő támogatást bizto-
sított pályázatok támogatásának 
előfinanszírozására.

- Az Önkormányzat és magán-
személyek közötti telekalakítással 
vegyes ingatlan csereszerződésről 
határozott városunk Polgármestere. 

- Három határozatban bérlaká-
sokról született döntés és települé-
si és temetési támogatási kérelmek 
elbírálása történt meg.  
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„Irénke ta-
nító néni” 
- sokan is-
merték így 
a városban 
Oláh Mik-
lósnét, aki 
n á n á s i a k 

generációit tanította betűvetésre, 
olvasásra, számolásra az általános 
iskola első és második osztályában. 
1928-ban született, régi nánási 
családban. A református elemi is-
kolában, majd a 8 osztályos náná-
si gimnáziumban tanult. Tanítói 
oklevelét Debrecenben, a  Dóczy 
Tanítóképzőben szerezte 1947-
ben. Munkáját az akkori városi 
fiúiskolában (későbbi 1. sz. isko-

la) kezdte. Nagy szakértelemmel, 
türelemmel és szeretettel tanítot-
ta a gyerekeket hosszú éveken át. 
Tanítványai szerették, tisztelték, 
többen az ő példája alapján válasz-
tották a pedagógusi pályát. 1967-
ben a 4. sz. iskolába került, majd 
a 2. sz. iskolában tanított, ahon-
nan 1984-ben ment nyugdíjba, de 
napközis nevelőként még tovább 
dolgozott. Mindegyik tantestü-
letben szorgalmas munkatársnak, 
jó kollégának ismerték. A tanítói 
munkát hivatásnak tekintette, el-
sős tanító néniként igazi tyúkanyó 
mentalitással foglalkozott tanítvá-
nyaival, nem csak tanított, nevelt 
is. Nem volt véletlen, hogy egyko-
ri kisdiákjai nyugdíjas korában is 

szívesen üdvözölték, beszélgettek 
vele. A pályán eltöltött 40 év után 
azt mondta: nehéz volt, de meg-
érte. Munkájának elismeréséül 
többször is megkapta az Oktatás-
ügy Kiváló Dolgozója kitüntetést. 
1988-ban a Debreceni Nagytemp-
lomban vehette át a diplomaszer-
zés 50. évfordulójára adományo-
zott aranydiplomát, majd eljött a 
gyémánt-, és vasdiploma ideje is, 
megérte a rubinfokozatot is, ami 
a diplomaszerzés 70. évfordulóját 
fémjelzi. 1948-ban házasodtak 
össze Oláh Miklóssal, aki a város 
ismert pedagógusa volt. 20 éven át 
egy iskolában tanítottak. Két gyer-
mekük született, 4 unoka, majd 3 
dédunoka is érkezett a családba. 

Nyugdíjas éveiben férjével együtt 
a Rákóczi utcai ház szép kertjében 
tevékenykedtek, több idő jutott 
pihenésre, olvasásra, kézimunká-
zásra, baráti találkozásokra, végre 
többet lehetett az unokákkal. Férje 
2011-es halála után néhány évvel, 
gyengülő egészségi állapota miatt 
gondozásra szorult, idősotthonban 
teltek napjai. Tartalmas hosszú 
élete során mindig a kötelességtu-
dás, a lelkiismeretesség jellemezte, 
mind munkájában, mind családja 
körében. Kedves személye - család-
ján kívül - bizonyára sok volt ta-
nítványának, barátjának, kollégá-
jának, ismerősének fog hiányozni. 
Irénke tanító néni elment…

Völgyi Sándorné (Oláh Ágnes)

Kert-magyarország felé 2. rész
Piacra járó emberként gyakran be-
szélgetek a termelőkkel, s a magok 
is szóba kerültek már több ízben. 
Egyszer egy nénitől megkérdeztem, 
miért nem használ saját szaporí-
tó anyagot, magyar fajtát, melyet 
visszavet a földbe? Némi gondol-
kozás után így válaszolt. ,,A ma-
gyar nem jó, mert már elfajzott.” 
Nagyon sokat tűnődtem ezen a 
valóságot kíméletlenül elénk táró 
mondaton. Mindenképpen ko-
molyan kell vennünk, elemeznünk 
kell, de nem úgy, hogy ezer részre 
szedjük, majd közöljük, hogy már 
nincs mit tenni. Érdemes ezt a té-
mát is a kulturális örökség oldalá-
ról megközelítenünk, mivel ez is 
szorosan a kultúránk részét képezi.

Mi vezetett idáig? Több szálon 
is elindulhatunk, hogy a máig el-
jussunk.

Idős emberektől és olvasmány-
élményeimből tudom, hogy a ha-
gyományos kertgazdálkodásban 
és szántóföldi művelésben a nö-
vények viselkedésében tapasztalt 
változások a társadalomban is vég-
bemenő változásokat jelzik előre. 
Ezeket a jelzéseket a hagyományos 
állattartásban is számon tartották. 
Csakhogy ebben a felfogásban a 
növények és állatok együtt léle-
geznek az anyafölddel. Az ember 
hagyja őket együttműködni, s csak 
a legszükségesebb beavatkozásokat 
végzi el. Ezért a növények és állatok 

viselkedése is őszinte, természetes, 
segítő. Az ember kiszolgálja, védi 
őket, tanul a megfigyelésükből, s 
ez hasznára és javára válik.

Az óriási táblákon folyó nö-
vénytermesztésben és az intenzív 
állattartásban ez a kapcsolat már 
nem természetes, nem is műkö-
dik, csak egészen kis mértékben.

A hagyományos gazdálkodás-
tól is természetesebben zajlanak 
az életfolyamatok az erdőben, ha 
nem bolygatjuk. Mivel a talajmű-
velés az erdőben nincs jelen, ezért 
ez biztos pont, szilárd kapaszkodó 
növény és állat számára egyaránt.  
Ebből a kölcsönösen hasznos, szo-
rosan összefonódó kapcsolatból az 
erdőben humusz vagyis termőtalaj 
képződik, mely időről időre vas-
tagszik a talajt takaró avar meny-
nyiségének növekedésével.

Létezik egy régi, de mára szeren-
csére újra felfedezett és használt 
módszer, mely szintén termőtalajt 
hoz létre akár a kiskertünkben is. 
Ez a módszer nem más, mint a ta-
lajtakarásos művelés, idegen szó-
val és elterjedtebb néven nevezve: 
mulcsolás. Ennek legkiválóbb ma-
gyar képviselője ma Gyulai Iván.

A Hajdúnánási Újság hasábjain 
már írtak erről, azonban most en-
gedje meg a Kedves Olvasó, hogy 
ne csak „földhöz ragadva” elemez-
zük e sokoldalú művelési módot. 
Miről is van szó? Sem az erdőben, 

sem az ún. talajtakarásos mély-
mulcsolással nem ássuk, forgatjuk 
fel a talaj felszínét. A szalmát vagy 
egyéb takarást félrehúzzuk, így ül-
tetjük bele a magot és a növényt is. 
Ezután visszahelyezzük rá a taka-
rást, megöntözzük és békén hagy-
juk. Szépen lassan a hierarchia 
(szent rend!) szerinti működés 
alakul ki és áll be. Ebben a szent 
rendben minden a helyére kerül 
és egymásra utaltsága miatt reme-
kül működik. Egyszerű és termé-
szetes folyamatok mennek végbe 
és állandosulnak. Valaha ilyenek 
voltak az emberi társadalmak is. 
Azonban az ásással, szántással ami 
alul volt az felülre kerül. Hányszor 
játszódott már le ez az emberiség 
történelmében? Számtalanszor és 
szinte mindig rossz kimenetellel. 
Ebben az esetben a hierarchia he-
lyett az alá-fölérendeltségi viszony 
kezd el érvényesülni. A felülre ke-
rülő réteg elnyomja azt, aki alatta 
van, de az újonnan felülre kerülő 
is számos veszélynek van kitéve. 
MAGára marad, mondja ezt szép 
anyanyelvünk. Ilyen társadalmi 
mozgások, a fent és lent váltako-
zása, erőszakos megváltoztatása 
rengeteg baj forrása már évezredek 
óta. A felforgatást mindig új esz-
mék, ideológiák megjelenése előzi 
meg. Tanuljunk a természettől, a 
minket segítő módszerekből! A ta-
lajtakarással növények és parányi 

élőlények sokasága védi a magot 
egy biztonságos közegben. Köl-
csönösen segítik egymást egy nagy 
körforgásban és eszükbe sem jut, 
hogy ezt megváltoztassák, mert 
nem képzelik magukat a Teremtő 
helyébe vagy vele egyenrangúnak.

A múlt számban megjelent írá-
som első részében említettem meg 
Somogy Imrét, aki egy remek, 
igen sokoldalú és széles látókörű 
ember volt. Szegény paraszti csa-
ládban született. Képzőművész, 
néptanító és kertész is volt többek 
között. 1943-ban Balatonszárszón 
a magyarságot érintő fontos kér-
désekről értekezett, immár nyol-
cadik alkalommal olyan kiművelt 
kútfőkkel, mint például Németh 
László, Karácsony Sándor, Féja 
Géza, Szentgyörgyi Albert és még 
sorolhatnám. Nagyon nehéz idő-
ket élt meg akkor a magyarság, hi-
szen folyt a második világháború. 
Ők mégis tudásuk legjavát adva 
fáradhatatlanul a magyar nemzet 
felemelkedésén dolgoztak. Lénye-
ges, hogy a társadalom minden 
rétege helyt kapott e rendezvé-
nyen. Úgy vélték, sorskérdésekről 
csak össztársadalmi szinten szabad 
véleményt cserélni és aztán a gya-
korlatba átültetni. Folytassuk ott, 
ahol ők kényszerből abbahagyták!  

Nagyné Józsa Beáta
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Márciusi döntések
RENDELETEK 

Márciusban rendeletalkotási döm-
ping volt az önkormányzatnál. 9 
rendelet kihirdetése történt meg. 

A 8/2021. (III. 16.) Önkor-
mányzati Rendelettel az önkor-
mányzat 2021. évi költségvetését 
fogadta el a Polgármester. Az ön-
kormányzati költségvetés bevéte-
li és kiadási oldalának főösszege 
4.579.235.362 Ft, az egyensúly 
megteremtéséhez 134.814.676 
Ft felhalmozási hitelfelvételt ter-
veztünk. A korábbi évek költség-
vetései alapján történt az idei év 
t pénzügyi tervezése, az előirány-
zatok között a kötelező és önként 
vállalt feladatok finanszíro  zása is 
biztosított. 

A 9/2021. (III. 25.) Önkor-
mányzati Rendeletben a lakhatási 
támogatásra jogosultság jövede-
lemhatárát emeltük meg az öreg-
ségi nyugdíj mindenkori legki-
sebb összegének 280%-ára. Így 
egy szélesebb rétek válik jogosult-
tá a támogatásra. 

A 10/2021. (III. 25.) Önkor-
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HATÁROZATOK
Két alkalommal volt polgármes-
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mely 2021-2023-között meghatá-
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szóló beszámolója.

- Hajdúnánás Városi Önkor-
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Cultura Nonprofit Kft. 2020. évi 
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közfeladatellátási beszámolóját. 

- A Móricz Pál Városi Könyv-
tár és Helytörténeti Gyűjtemény 
(4080 Hajdúnánás, Bocskai utca 
12-14.) könyvtári intézményegy-
ségének, és a helytörténeti gyűjte-
ményének 2020. évi beszámolóját 
és 2021. évi szakmai munkatervé-
ről született döntés.

- A Hajdúnánási Református 
Egyházközséggel a Szociális Gon-
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2011. április 29-én megkötött 
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- Áprilisban esedékes az óvodai 
beíratás. Fenntartóként ennek 
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új lakások építéséhez értékesítésre 
kijelölte a Nyúl utca – Róka utca 
– Eszlári utca által határolt Újház-
helyi telektömb 29 db ingatlanait. 
Az értékesítési feltételek módosí-
tására került sor. A pályázati fel-
tételek a hirdetményben megtalál-
hatóak. 

- Arról született döntés, hogy 
az önkormányzat a tulajdonát 
képező 0121/19 helyrajzi számú 
1,7859 ha alapterületű szántó mű-
velési ágú ingatlanon építési telke-
ket kíván kialakítani, és ennek első 
lépéseként megindítja az ingatlan 
belterületbe vonási eljárását.
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kelte, és az önkormányzati ingat-
lan forgalmi értékét 10.930.000 
Ft-ban javasolta megállapítani, 
melyet a határozattal jóváhagyott 
Polgármester Úr. 
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mányzat Polgármestere az önkor-
mányzat tulajdonát képező szántó 
művelési ágú ingatlanátnak ver-
senytárgyalásos pályázati eljárás 
keretében történő értékesítéséről 
döntött 3.715.000,-Ft kiinduló li-
citár meghatározásával.

- Polgármester Úr az önkor-
mányzat tulajdonát képező tanya 
és szántó művelési ágú ingatlaná-
nak versenytárgyalásos pályázati 
eljárás keretében történő értéke-
sítéséről döntött 3.530.000,-Ft 
kiinduló licitár meghatározásával.

- Döntés született az önkor-
mányzat tulajdonát képező 
4923/A/4 helyrajzi számú, termé-
szetben a 4080 Hajdúnánás, Bocs-
kai u. 17. szám 4. ajtó alatti, 45 
m2 alapterületű lakás megnevezé-
sű ingatlant versenyeztetési eljárás 
keretében történő értékesítéséről 
7.950.000,-Ft kiinduló licitár 
meghatározásával.

- Hajdúnánás Város Polgár-
mestere elfogadta a Hajdúnánás 
Sportklubnak az önkormányzati 
támogatások felhasználásáról szó-
ló beszámolóját.

- Ezzel a határozattal Hajdú-
nánás Városi Önkormányzat a 
Magyarországi Sajátjogú Metro-
politai Egyház (4025 Debrecen, 
Petőfi tér 8. szám) részére tulaj-
donosi hozzájárulást adott önkor-
mányzat tulajdonú ingatlanokon 
történő templomépítéshez.

- Önkormányzatunk a Hajdú-
nánási Dominó Diáksportegyesü-
let (4080 Hajdúnánás, Iskola u. 
3.) részére 4.000.000 Ft összegű 
visszatérítendő támogatást bizto-
sított pályázatok támogatásának 
előfinanszírozására.

- Az Önkormányzat és magán-
személyek közötti telekalakítással 
vegyes ingatlan csereszerződésről 
határozott városunk Polgármestere. 

- Három határozatban bérlaká-
sokról született döntés és települé-
si és temetési támogatási kérelmek 
elbírálása történt meg.  
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Havi könyvajánló -
Gulyás Gábor: Bocskai úr angyalkái

2021. március 31-én helyezték 
el Hajdúnánás 18. századi tele-
pülésszerkezetének makettjét a 
Móricz Pál Városi Könyvtár és 
Helytörténeti Gyűjtemény épü-
letegységei közötti területen.

A város körülbelül 200 évvel 
korábbi szerkezetéről, ezen felül 
a Rácz domb legendájáról Gulyás 
Gábor 2017-ben kiadott Bocskai 
úr angyalkái című könyvében ol-
vashatunk.

Városunk új látványosságának 
létesítése alkalmából áprilisban 
ezt a könyvet ajánljuk, elsősor-
ban felnőtt, történelmi regényt 
kedvelők részére.

A regény nem csak kölcsönözhető, de meg is vásárolható könyvtá-
runkban.

Ízelítőül egy rövid részletet olvashatnak a műből:
„Szakállas Daróczi a 

kapu felé mentében elgon-
dolkodva lóbálta fokosát. 
A hajdúk hagyományos 
szerencséjén gondolkodott, 
ami most is beleköpött a 
rácok ételébe. Minden íz-
ében érezte, hogy kemény, 
nehéz harc lesz, de egyszer 
példát is kellett mutatni. 
Kiértek a város aljára. Ki-
halt, csendes volt minden, sehol se mozgott lélek sem, csak hol innen, hol 
onnan lépett elő egy-egy tizedes, hogy megmutassa magát. Ez volt a belső 
vonal. Pár lépés múlva már a városároknál voltak. Karókkal tűzdelt, hat 
méter széles, három méter mély árok volt, jó védelem minden ellen. (…) 
A kapitány átindult a szálfákból lökött hídon. Egyszerű, erősfájú híd volt, 
hirtelenjében sem felszedni, sem elrontani nem lehetett. Az ellenség ellen 
egyetlen védekezés a híd felgyújtása volt: a belső végen szurokbamártott csó-
vák éktelenkedtek. Jól számítottak a rácok: amire a gyújtásra idő lett volna, 
már belül lettek volna. Fejét csóválta a hídra: az emelős hidat gyorsan meg 
kell csináltatni, olyanformát, mint amilyen Váradban van. De ez már késő 
bánat, eb gondolat, most már verekedni kell, tartani a hidat. (…) Meg-
indult a városárok mellett. Ugyancsak vigyáznia kellett, hogy rá ne lépjen 
valamelyik földön kushadó angyalkára. Innen is, onnan is torzonborz fejek 
emelkedtek fel, szótlanul pendítették meg finom pengéiket, s a pengék finom 
pendüléssel köszöntötték a kapitányt. A kapitány megtért a kapuhoz, onnan 
figyelte tovább az utat.

A városárok hídjával szemben kanyargott a széles, poros út, hogy a nem 
messzire levő szőlők között elvesszen a homályban. Különösen a szőlőt nézte 
a kapitány: annak árkából jól lehetett támadni a várost. A halmi őröket, 
meg a két szőlőőrt biztosan elnyomták, nekik ki sem küldött értesítést: nem 
volt szabad felhívni a figyelmet arra, hogy várják az ellenséget. (…)”

Draviczky Imre 
Helytörténeti Pályázat

Pályázati felhívás 

A Móricz Pál Városi Könyvtár és Hely-
történeti Gyűjtemény első alkalommal 
hirdeti meg helytörténeti pályázatát, 
azzal a céllal, hogy összegyűjtse Hajdú-
nánás emlékeit, a benne élő családok 
történetét, mindazt, ami Nánásivá tesz 
bennünket.

 
A pályázók köre:
1. 13-18 éves korcsoport
2. 19-25 éves korcsoport
3. 26. életévtől
 
Választható témakörök:
- Hajdúnánás történelmi múltja, eseményei és hatásai
- Hagyományőrzés, hagyományalkotás
- A helyi társadalom átalakulása a 20-21. században
- Családtörténet, élettörténet
 
A témafeldolgozás választható módjai:
- Legalább 7 oldal terjedelmű írásbeli dolgozat
- Családtörténet, családfakutatás
- Fotóesszé
 
A pályaművek beküldésének határideje: 2021. szeptember 15.
Részletes pályázati kiírás a nanaskonyvtar.hu oldalon található.
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„Én miért fizessek? Nem is szennyezem a környezetet!”
– avagy tudnivalók a talajterhelési díjról közérthetően

Közel két évtizede van hatályban 
az a törvény és az ahhoz kapcsoló-
dó helyi rendelet, amely a talajter-
helési díjra vonatkozik. Az elmúlt 
években jelentős csatorna fejleszté-
sek és beruházások zajlottak azért, 
hogy a környezet tehermentesítése 
minél jobban érvényre juthasson, 
és az elhasznált víz ellenőrzött mó-
don, esetleges szennyeződésektől 
megtisztulva kerülhessen vissza a 
körforgásba.

Ma Hajdúnánás jelentős terü-
letén megvan a csatornára való 
rákötés lehetősége, azonban ezzel 
nem mindenki él. Ekkor jön a 
talajterhelési díj, mint fizetendő 
teher, mely sokakban kellemetlen, 

negatív reakciót vált ki.
Aki ráköt a közcsatornára, az 

elhasznált vízmennyiség után ki-
fizeti a vízdíjat és az ehhez járó 
szennyvízdíjat a vízszolgáltatónak. 
Ebben az esetben természetesen 
nem fizet talajterhelési díjat az 
adóhatóságnak.

Aki az ingatlana előtt elvezetett 
közcsatornára nem köt rá, az el-
használt vízmennyiség után kifize-
ti a vízdíjat a vízszolgáltatónak, és 
bevallást vagy ellenőrzést követő-
en talajterhelési díjat fizet a helyi 
adóhatóságnak. 

Van olyan eset, amikor fizikailag 
rá van kötve valaki ugyan a csator-
nára, de a vízszolgáltató mégsem 

számláz szennyvízdíjat. Ilyenkor 
mindenképpen fel kell keresni a 
vízszolgáltatót a helyzet tisztázá-
sa érdekében. Ha a vízszámláján 
szerepel pl. 5 m3 vízfogyasztás, 
alapesetben alatta szerepelnie kell 
ugyanennyi, 5 m3 szennyvíznek 
is, amennyiben rá van kötve a csa-
tornára.

A talajterhelési díjat, annak 
mértékét törvény szabályozza, 
nem helyi szinten kerül megha-
tározásra az összege. Valóban na-
gyon magas, a szennyvízdíjhoz 
viszonyítva annak több, mint tíz-
szerese. Az elhasznált vízmennyi-
ségről adatot a helyi vízszolgáltató 
biztosít részünkre. Mindenképp 

érdemes a bekötés lehetőségét fon-
tolóra venni, ezzel sokat tehetünk 
környezetünk védelme érdekében. 
Természetesen az ide vonatkozó 
helyi rendeletben vannak kedvez-
ményre, esetlegesen mentességre 
okot adó körülmények. Ilyen ese-
tekben mindenképpen egyeztetés 
szükséges a helyi adóhatósággal. 
Részletes tájékoztatás is tőlük kér-
hető vagy tájékozódni a honlapon 
is lehet.

Hajdúnánás Városi 
Önkormányzat Jegyzője

Közlemény
I. Újabb határidő közeleg – 
2021. május 31. HIPA (Helyi 
iparűzési adó) 

2021. január 1-jétől az adóala-
nyok - főszabály szerint – a helyi 
iparűzési adó bevallásukat nem 
az önkormányzati, hanem csak és 
kizárólag az állami adóhatósághoz 
kötelesek benyújtani, így az ehhez 
szükséges nyomtatványok a NAV 
honlapján elérhetőek. Kizárólag az 
egyéni vállalkozónak nem minő-
sülő magánszemély iparűzési adó-
alanynak (vállalkozó) van lehető-
sége arra, hogy az adóbevallását 
papír alapon, az önkormányzati 
adóhatósághoz nyújtsa be. Ameny-
nyiben a magánszemély vállalkozó 
a papíralapú bevallás benyújtást 
választja, akkor azt az önkormány-
zati adóhatósághoz teheti meg. A 
helyi iparűzési adót megfizetni 
továbbra is a Hajdúnánás Vá-
rosi Önkormányzat 11738077-
15372662-03540000 számú 
Helyi iparűzési adó beszedési 
számlájára kell, a bevallás be-
nyújtásával egyidejűleg, normál 
üzleti éves vállalkozások eseté-
ben legkésőbb 2021. május 31. 
napjáig.

FONTOS: A 2020. évre be-
nyújtott bevallásokban az adó-
előleg összegénél – még ha élt is a 

vállalkozás az adóelőleg csökken-
tésére vonatkozó nyilatkozattétel-
lel – a teljes, számított adóelő-
leg összegét kell szerepeltetni. 
A bevallás feldolgozása során a 
rendszer figyelembe fogja venni az 
érvényesen benyújtott nyilatko-
zatot, és annak megfelelően fogja 
korrigálni a fizetendő adóelőleg 
összegét. A bevallás benyújtásánál 
kérjük fokozott figyelemmel járja-
nak el az adóelőlegek teljes körű, 
minden érintett időszakra vo-
natkozó összegének megállapítá-
sánál és kitölténél. Szükség esetén 
kérjenek segítséget adócsoportunk 
munkatársaitól.

A tételes elszámolást válasz-
tó adózó adóelőleg fizetési kö-
telezettségét március 15-ig és 
szeptember 15-ig teljesítheti. 
Amennyiben a vállalkozó a HIPA 
tekintetében is a KATA adózási 
módot kívánja igénybe venni, 
úgy azt a helyi önkormányzat 
részére elektronikus úton külön 
bejelentkezés, változás-bejelen-
tés nyomtatvány megküldésével 
tudja teljesíteni. A vállalkozó 
akkor választhatja helyi iparűzési 
adóban a KATA adózási módot, 
ha az állami adóhatóságnál is KA-
TA adózási mód szerint adózik. A 
NAV felé bejelentett KATA adó-
zási mód választása önmagában 
nem elegendő, ha a HIPA eseté-

ben is ekképpen kíván adózni az 
egyéni vállalkozó. 

II. Behajtási és végrehajtási fo-
lyamatok

Hajdúnánáson a kötelezettsé-
geket megállapító határozatokon 
és végzéseken kívül minden év-
ben kétszer kiküldésre kerülnek 
az adószámlakivonatok, hogy 
minden adózónk megfelelően 
tisztában legyen az aktuális fize-
tési kötelezettségeivel. Elmaradás 
esetén további tájékoztatásként 
felszólítók kerülnek kiküldésre, 
hogy esetlegesen feledékenység-
ből, hibából, tévedésből eredő 
késedelmes fizetés esetén ne érjen 
azonnali szankció senkit. Az adók 
lényegi eleme, hogy teherbíró ké-
pességének, illetve a gazdaságban 
való részvételének megfelelően 
mindenki járuljon hozzá a közös 
szükségletek fedezéséhez. 2020. év 
sok váratlan eseményt hozott, így 
az adózók elmaradásait – bizonyos 
ésszerű határokon belül - igyekez-
tünk még érzékenyebben kezelni. 
Az adóit becsületesen megfizető 
adózók védelme érdekében a 
fizetési hajlandóság előmozdítá-
sára az idei évben szélesebb körű 
eszközöket alkalmazunk ezen a 
területen, az adóvisszatartáson és 
hatósági átutalási megbízásokon 

(„inkasszókon”) kívül folytatód-
nak a jövedelemletiltás útján be-
hajtani kívánt eljárások, valamint 
ügyvédi közreműködéssel, össze-
tettebb végrehajtási eljárás (pl.: 
ingatlanra bejegyzett jelzálogjog) 
által beszedni szándékozott kint-
lévőségkezelések.

Természetesen szem előtt tartjuk 
adózóink váratlan élethelyzeteit, 
mindig az együttműködésben 
hiszünk, ennek alapvető feltétele, 
hogy forduljanak hozzánk biza-
lommal, hiszen bizonyos feltéte-
lekkel van lehetőség méltányossági 
eljárások keretein belül részletfize-
téshez, halasztáshoz.

Helyi adóügyi kérdésekben rész-
letes tájékoztatás található Hajdú-
nánás honlapján, illetve további 
információ kérhető a Hajdúnáná-
si Közös Önkormányzati Hivatal 
Közgazdasági Irodája Adóügyi 
Csoportjának munkatársaitól. 

Hajdúnánás Városi 
Önkormányzat Jegyzője
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Havi könyvajánló -
Gulyás Gábor: Bocskai úr angyalkái

2021. március 31-én helyezték 
el Hajdúnánás 18. századi tele-
pülésszerkezetének makettjét a 
Móricz Pál Városi Könyvtár és 
Helytörténeti Gyűjtemény épü-
letegységei közötti területen.

A város körülbelül 200 évvel 
korábbi szerkezetéről, ezen felül 
a Rácz domb legendájáról Gulyás 
Gábor 2017-ben kiadott Bocskai 
úr angyalkái című könyvében ol-
vashatunk.

Városunk új látványosságának 
létesítése alkalmából áprilisban 
ezt a könyvet ajánljuk, elsősor-
ban felnőtt, történelmi regényt 
kedvelők részére.

A regény nem csak kölcsönözhető, de meg is vásárolható könyvtá-
runkban.

Ízelítőül egy rövid részletet olvashatnak a műből:
„Szakállas Daróczi a 

kapu felé mentében elgon-
dolkodva lóbálta fokosát. 
A hajdúk hagyományos 
szerencséjén gondolkodott, 
ami most is beleköpött a 
rácok ételébe. Minden íz-
ében érezte, hogy kemény, 
nehéz harc lesz, de egyszer 
példát is kellett mutatni. 
Kiértek a város aljára. Ki-
halt, csendes volt minden, sehol se mozgott lélek sem, csak hol innen, hol 
onnan lépett elő egy-egy tizedes, hogy megmutassa magát. Ez volt a belső 
vonal. Pár lépés múlva már a városároknál voltak. Karókkal tűzdelt, hat 
méter széles, három méter mély árok volt, jó védelem minden ellen. (…) 
A kapitány átindult a szálfákból lökött hídon. Egyszerű, erősfájú híd volt, 
hirtelenjében sem felszedni, sem elrontani nem lehetett. Az ellenség ellen 
egyetlen védekezés a híd felgyújtása volt: a belső végen szurokbamártott csó-
vák éktelenkedtek. Jól számítottak a rácok: amire a gyújtásra idő lett volna, 
már belül lettek volna. Fejét csóválta a hídra: az emelős hidat gyorsan meg 
kell csináltatni, olyanformát, mint amilyen Váradban van. De ez már késő 
bánat, eb gondolat, most már verekedni kell, tartani a hidat. (…) Meg-
indult a városárok mellett. Ugyancsak vigyáznia kellett, hogy rá ne lépjen 
valamelyik földön kushadó angyalkára. Innen is, onnan is torzonborz fejek 
emelkedtek fel, szótlanul pendítették meg finom pengéiket, s a pengék finom 
pendüléssel köszöntötték a kapitányt. A kapitány megtért a kapuhoz, onnan 
figyelte tovább az utat.

A városárok hídjával szemben kanyargott a széles, poros út, hogy a nem 
messzire levő szőlők között elvesszen a homályban. Különösen a szőlőt nézte 
a kapitány: annak árkából jól lehetett támadni a várost. A halmi őröket, 
meg a két szőlőőrt biztosan elnyomták, nekik ki sem küldött értesítést: nem 
volt szabad felhívni a figyelmet arra, hogy várják az ellenséget. (…)”

Draviczky Imre 
Helytörténeti Pályázat

Pályázati felhívás 

A Móricz Pál Városi Könyvtár és Hely-
történeti Gyűjtemény első alkalommal 
hirdeti meg helytörténeti pályázatát, 
azzal a céllal, hogy összegyűjtse Hajdú-
nánás emlékeit, a benne élő családok 
történetét, mindazt, ami Nánásivá tesz 
bennünket.

 
A pályázók köre:
1. 13-18 éves korcsoport
2. 19-25 éves korcsoport
3. 26. életévtől
 
Választható témakörök:
- Hajdúnánás történelmi múltja, eseményei és hatásai
- Hagyományőrzés, hagyományalkotás
- A helyi társadalom átalakulása a 20-21. században
- Családtörténet, élettörténet
 
A témafeldolgozás választható módjai:
- Legalább 7 oldal terjedelmű írásbeli dolgozat
- Családtörténet, családfakutatás
- Fotóesszé
 
A pályaművek beküldésének határideje: 2021. szeptember 15.
Részletes pályázati kiírás a nanaskonyvtar.hu oldalon található.
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„Én miért fizessek? Nem is szennyezem a környezetet!”
– avagy tudnivalók a talajterhelési díjról közérthetően

Közel két évtizede van hatályban 
az a törvény és az ahhoz kapcsoló-
dó helyi rendelet, amely a talajter-
helési díjra vonatkozik. Az elmúlt 
években jelentős csatorna fejleszté-
sek és beruházások zajlottak azért, 
hogy a környezet tehermentesítése 
minél jobban érvényre juthasson, 
és az elhasznált víz ellenőrzött mó-
don, esetleges szennyeződésektől 
megtisztulva kerülhessen vissza a 
körforgásba.

Ma Hajdúnánás jelentős terü-
letén megvan a csatornára való 
rákötés lehetősége, azonban ezzel 
nem mindenki él. Ekkor jön a 
talajterhelési díj, mint fizetendő 
teher, mely sokakban kellemetlen, 

negatív reakciót vált ki.
Aki ráköt a közcsatornára, az 

elhasznált vízmennyiség után ki-
fizeti a vízdíjat és az ehhez járó 
szennyvízdíjat a vízszolgáltatónak. 
Ebben az esetben természetesen 
nem fizet talajterhelési díjat az 
adóhatóságnak.

Aki az ingatlana előtt elvezetett 
közcsatornára nem köt rá, az el-
használt vízmennyiség után kifize-
ti a vízdíjat a vízszolgáltatónak, és 
bevallást vagy ellenőrzést követő-
en talajterhelési díjat fizet a helyi 
adóhatóságnak. 

Van olyan eset, amikor fizikailag 
rá van kötve valaki ugyan a csator-
nára, de a vízszolgáltató mégsem 

számláz szennyvízdíjat. Ilyenkor 
mindenképpen fel kell keresni a 
vízszolgáltatót a helyzet tisztázá-
sa érdekében. Ha a vízszámláján 
szerepel pl. 5 m3 vízfogyasztás, 
alapesetben alatta szerepelnie kell 
ugyanennyi, 5 m3 szennyvíznek 
is, amennyiben rá van kötve a csa-
tornára.

A talajterhelési díjat, annak 
mértékét törvény szabályozza, 
nem helyi szinten kerül megha-
tározásra az összege. Valóban na-
gyon magas, a szennyvízdíjhoz 
viszonyítva annak több, mint tíz-
szerese. Az elhasznált vízmennyi-
ségről adatot a helyi vízszolgáltató 
biztosít részünkre. Mindenképp 

érdemes a bekötés lehetőségét fon-
tolóra venni, ezzel sokat tehetünk 
környezetünk védelme érdekében. 
Természetesen az ide vonatkozó 
helyi rendeletben vannak kedvez-
ményre, esetlegesen mentességre 
okot adó körülmények. Ilyen ese-
tekben mindenképpen egyeztetés 
szükséges a helyi adóhatósággal. 
Részletes tájékoztatás is tőlük kér-
hető vagy tájékozódni a honlapon 
is lehet.

Hajdúnánás Városi 
Önkormányzat Jegyzője

Közlemény
I. Újabb határidő közeleg – 
2021. május 31. HIPA (Helyi 
iparűzési adó) 

2021. január 1-jétől az adóala-
nyok - főszabály szerint – a helyi 
iparűzési adó bevallásukat nem 
az önkormányzati, hanem csak és 
kizárólag az állami adóhatósághoz 
kötelesek benyújtani, így az ehhez 
szükséges nyomtatványok a NAV 
honlapján elérhetőek. Kizárólag az 
egyéni vállalkozónak nem minő-
sülő magánszemély iparűzési adó-
alanynak (vállalkozó) van lehető-
sége arra, hogy az adóbevallását 
papír alapon, az önkormányzati 
adóhatósághoz nyújtsa be. Ameny-
nyiben a magánszemély vállalkozó 
a papíralapú bevallás benyújtást 
választja, akkor azt az önkormány-
zati adóhatósághoz teheti meg. A 
helyi iparűzési adót megfizetni 
továbbra is a Hajdúnánás Vá-
rosi Önkormányzat 11738077-
15372662-03540000 számú 
Helyi iparűzési adó beszedési 
számlájára kell, a bevallás be-
nyújtásával egyidejűleg, normál 
üzleti éves vállalkozások eseté-
ben legkésőbb 2021. május 31. 
napjáig.

FONTOS: A 2020. évre be-
nyújtott bevallásokban az adó-
előleg összegénél – még ha élt is a 

vállalkozás az adóelőleg csökken-
tésére vonatkozó nyilatkozattétel-
lel – a teljes, számított adóelő-
leg összegét kell szerepeltetni. 
A bevallás feldolgozása során a 
rendszer figyelembe fogja venni az 
érvényesen benyújtott nyilatko-
zatot, és annak megfelelően fogja 
korrigálni a fizetendő adóelőleg 
összegét. A bevallás benyújtásánál 
kérjük fokozott figyelemmel járja-
nak el az adóelőlegek teljes körű, 
minden érintett időszakra vo-
natkozó összegének megállapítá-
sánál és kitölténél. Szükség esetén 
kérjenek segítséget adócsoportunk 
munkatársaitól.

A tételes elszámolást válasz-
tó adózó adóelőleg fizetési kö-
telezettségét március 15-ig és 
szeptember 15-ig teljesítheti. 
Amennyiben a vállalkozó a HIPA 
tekintetében is a KATA adózási 
módot kívánja igénybe venni, 
úgy azt a helyi önkormányzat 
részére elektronikus úton külön 
bejelentkezés, változás-bejelen-
tés nyomtatvány megküldésével 
tudja teljesíteni. A vállalkozó 
akkor választhatja helyi iparűzési 
adóban a KATA adózási módot, 
ha az állami adóhatóságnál is KA-
TA adózási mód szerint adózik. A 
NAV felé bejelentett KATA adó-
zási mód választása önmagában 
nem elegendő, ha a HIPA eseté-

ben is ekképpen kíván adózni az 
egyéni vállalkozó. 

II. Behajtási és végrehajtási fo-
lyamatok

Hajdúnánáson a kötelezettsé-
geket megállapító határozatokon 
és végzéseken kívül minden év-
ben kétszer kiküldésre kerülnek 
az adószámlakivonatok, hogy 
minden adózónk megfelelően 
tisztában legyen az aktuális fize-
tési kötelezettségeivel. Elmaradás 
esetén további tájékoztatásként 
felszólítók kerülnek kiküldésre, 
hogy esetlegesen feledékenység-
ből, hibából, tévedésből eredő 
késedelmes fizetés esetén ne érjen 
azonnali szankció senkit. Az adók 
lényegi eleme, hogy teherbíró ké-
pességének, illetve a gazdaságban 
való részvételének megfelelően 
mindenki járuljon hozzá a közös 
szükségletek fedezéséhez. 2020. év 
sok váratlan eseményt hozott, így 
az adózók elmaradásait – bizonyos 
ésszerű határokon belül - igyekez-
tünk még érzékenyebben kezelni. 
Az adóit becsületesen megfizető 
adózók védelme érdekében a 
fizetési hajlandóság előmozdítá-
sára az idei évben szélesebb körű 
eszközöket alkalmazunk ezen a 
területen, az adóvisszatartáson és 
hatósági átutalási megbízásokon 

(„inkasszókon”) kívül folytatód-
nak a jövedelemletiltás útján be-
hajtani kívánt eljárások, valamint 
ügyvédi közreműködéssel, össze-
tettebb végrehajtási eljárás (pl.: 
ingatlanra bejegyzett jelzálogjog) 
által beszedni szándékozott kint-
lévőségkezelések.

Természetesen szem előtt tartjuk 
adózóink váratlan élethelyzeteit, 
mindig az együttműködésben 
hiszünk, ennek alapvető feltétele, 
hogy forduljanak hozzánk biza-
lommal, hiszen bizonyos feltéte-
lekkel van lehetőség méltányossági 
eljárások keretein belül részletfize-
téshez, halasztáshoz.

Helyi adóügyi kérdésekben rész-
letes tájékoztatás található Hajdú-
nánás honlapján, illetve további 
információ kérhető a Hajdúnáná-
si Közös Önkormányzati Hivatal 
Közgazdasági Irodája Adóügyi 
Csoportjának munkatársaitól. 

Hajdúnánás Városi 
Önkormányzat Jegyzője



8 Hajdúnánási Újság 2021. május 6.

Mi is itt vagyunk!
Személyre szabott kommunikációs akadálymentesítés

A kommunikáció alapvető emberi jog és a társadalmi részvétel feltétele – igaz ez a speciális kommunikációs igényű személyekre is, akik 
személyre szabott, mindennapi támogatásra szorulnak ezen a téren. A Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú 
Nonprofit Kft. (NFSZK) ennek érdekében egy minden megyét érintő online roadshow keretében mutatja be a célcsoport kommunikációs 
támogatásának, fejlesztésének lehetőségeit. A programsorozat harmadik állomása Debrecenben volt 2021. április 20-án.

A MONTÁZS projekt keretében egyedülálló módon, országos lefedettséggel hat módszertani központ jött létre 2018-ban a speciális kom-
munikációs igényű személyek számára. Ezek közül az egyik Debrecenben működik. Az itt elérhető térítésmentes szolgáltatások – a fejlesztés, 
tanácsadás és eszközkölcsönzés – célja, hogy az érintett személyek az állapotukhoz mérten minél eredményesebben részt tudjanak venni a tár-
sadalmi interakciókban. 

Speciális kommunikációs igényű személyek, akik a verbális vagy írott kommunikáció tartós vagy átmeneti zavara miatt a mindennapos 
kommunikációban akadályozottak. Rendkívül heterogén csoportot alkotnak a sérülés jellegéből, súlyosságából, a tünetek változatosságából és az 
életkori eltérésekből adódóan. A kommunikációs akadályozottság hátterében leggyakrabban az idegrendszert ért károsodások állnak, mint például 
cerebral paresis, stroke, kialakulhat intellektuális képességzavar vagy akár autizmus spektrum zavar miatt is. 

E személyek számára a kommunikáció egyéni, sajátos módjait kell megtalálni ahhoz, hogy hétköznapjaikban ki tudják fejezni szükségleteiket, 
kapcsolatot tudjanak teremteni környezetükkel. Ebben segítenek számukra a beszéd kiegészítésére és helyettesítésére szolgáló alternatív és augmen-
tatív kommunikációs (AAK) módok és eszközök. Az AAK a verbális kifejezésen túl a hangzó beszéd megértését is támogatja.

A MONTÁZS projekt áprilistól júniusig tartó, 20 alkalmas előadássorozata e kérdéseket járja körül, ismerteti az augmentatív és alter-
natív kommunikáció módjait, lehetőségeit, a projekt keretében elérhető szolgáltatásokat. A további előadók pedig az autizmus spektrum 
zavar és a stroke következtében kialakult kommunikációs nehézségek kapcsán mutatják be az AAK-val kapcsolatos ismeretek szükségességét, annak 
alkalmazhatóságát, kifejezett előnyeit. 

Az előadások az érintettek körén túl hasznosak az egészségügyi intézmények dolgozóinak, a köznevelési, szociális intézmények és kapcsolódó 
szakmai szervezetek tagjainak, továbbá az érintett felsőoktatási intézményekben tanulóknak, szülőknek egyaránt. Az előadók nem csupán infor-
mációkat adnak át az egyes eseményeken, de lehetőség van tőlük kérdezni is. 

A Debreceni AAK-Módszertani Központ székhelyintézménye (Pacsirta utca 51.) nagy múltra tekint vissza a súlyosan halmozott fogyatékos sze-
mélyek fejlesztése és ellátása terén. Az itt elérhető AAK-szolgáltatások teljes köre: felmérés és diagnosztika, egyéni tanácsadás és fejlesztés, valamint 
eszközkölcsönzés. Tapasztalataikat szívesen adják át, különös tekintettel az érintett célcsoportra. A helyi szakemberek az aak.debrecen@fszk.hu 
címen érhetők el.

Bővebb információ a MONTÁZS projektről: https://www.nfszk.hu/projektek/montazs-projekt

Tisztelt kúttulajdonos!
Az engedély nélkül létesített 

ásott vagy fúrt kutak tulajdono-
sainak 2023. december 31-ig kell 
kérelmezni a tulajdonukban álló 
kút fennmaradási, avagy meg-
szüntetési engedélyezési eljárását. 
A települési önkormányzat jegy-
zőjének fennmaradási engedélye 
szükséges az olyan ásott és fúrt 
kúthoz, amely kút együttesen tel-

jesíti az alábbi feltételeket:
• a kút helye nem érinthet vízbá-
zisvédelmi védőterületet
• a kút nem érint karszt- vagy ré-
tegvizet
• 500 m3/év vízigénybevétel alatti
• a kút épülettel rendelkező ingat-
lanon van
• magánszemély a kérelmező
• a vízkivétel házi ivóvízigény és 
a háztartási igények kielégítését 

szolgálja és
• a kút nem gazdasági célú víz-
igényt szolgál.
Az engedélyezési eljárás mentes az 
illeték- és díjfizetési kötelezettség 
alól. Az eljárás során felmerülő 
egyéb költségek, valamint a do-
kumentáció készítés költségei a 
kérelmezőt terhelik. A Belügymi-
nisztérium tájékoztatója alapján 
az eljárások célja, hogy e víziléte-

sítmények regisztrálva legyenek, 
adatbázisba kerüljenek, illetve, 
hogy a vízkészletekkel való gazdál-
kodás és a felszín alatti vizek mi-
nősége nyomon követhető legyen. 
Vízkészleteink és környezetünk 
megóvása közös érdekünk. Teljes 
körű tájékoztatást a Hajdúnáná-
si Közös Önkormányzati Hivatal 
Városfejlesztési és Üzemeltetési 
Irodától tud kérni.

Sajtóközlemény

Felhívás

A Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft. (NSZFK) európai uniós támogatásból valósítja meg az 
EFOP 1.9.2. – VEKOP-16-2016-00001 kódszámú MONTÁZS projektet. A projekt célja a fogyatékosságból adódó igényekre reagáló közszol-
gáltatások minőségének és hozzáférhetőségének javítása, a fogyatékos emberek életminőségének, önálló életvezetési képességének és társadalmi 
befogadásának növelése.

MONTÁZS projekt - A fogyatékos személyek számára nyújtott szakmai 
és közszolgáltatások hozzáférhetőségének kialakítása, fejlesztése

EFOP 1.9.2. – VEKOP-16-2016-00001
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A MONTÁZS projekt keretében egyedülálló módon, országos lefedettséggel hat módszertani központ jött létre 2018-ban a speciális kom-
munikációs igényű személyek számára. Ezek közül az egyik Debrecenben működik. Az itt elérhető térítésmentes szolgáltatások – a fejlesztés, 
tanácsadás és eszközkölcsönzés – célja, hogy az érintett személyek az állapotukhoz mérten minél eredményesebben részt tudjanak venni a tár-
sadalmi interakciókban. 

Speciális kommunikációs igényű személyek, akik a verbális vagy írott kommunikáció tartós vagy átmeneti zavara miatt a mindennapos 
kommunikációban akadályozottak. Rendkívül heterogén csoportot alkotnak a sérülés jellegéből, súlyosságából, a tünetek változatosságából és az 
életkori eltérésekből adódóan. A kommunikációs akadályozottság hátterében leggyakrabban az idegrendszert ért károsodások állnak, mint például 
cerebral paresis, stroke, kialakulhat intellektuális képességzavar vagy akár autizmus spektrum zavar miatt is. 

E személyek számára a kommunikáció egyéni, sajátos módjait kell megtalálni ahhoz, hogy hétköznapjaikban ki tudják fejezni szükségleteiket, 
kapcsolatot tudjanak teremteni környezetükkel. Ebben segítenek számukra a beszéd kiegészítésére és helyettesítésére szolgáló alternatív és augmen-
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natív kommunikáció módjait, lehetőségeit, a projekt keretében elérhető szolgáltatásokat. A további előadók pedig az autizmus spektrum 
zavar és a stroke következtében kialakult kommunikációs nehézségek kapcsán mutatják be az AAK-val kapcsolatos ismeretek szükségességét, annak 
alkalmazhatóságát, kifejezett előnyeit. 

Az előadások az érintettek körén túl hasznosak az egészségügyi intézmények dolgozóinak, a köznevelési, szociális intézmények és kapcsolódó 
szakmai szervezetek tagjainak, továbbá az érintett felsőoktatási intézményekben tanulóknak, szülőknek egyaránt. Az előadók nem csupán infor-
mációkat adnak át az egyes eseményeken, de lehetőség van tőlük kérdezni is. 

A Debreceni AAK-Módszertani Központ székhelyintézménye (Pacsirta utca 51.) nagy múltra tekint vissza a súlyosan halmozott fogyatékos sze-
mélyek fejlesztése és ellátása terén. Az itt elérhető AAK-szolgáltatások teljes köre: felmérés és diagnosztika, egyéni tanácsadás és fejlesztés, valamint 
eszközkölcsönzés. Tapasztalataikat szívesen adják át, különös tekintettel az érintett célcsoportra. A helyi szakemberek az aak.debrecen@fszk.hu 
címen érhetők el.
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Anyakönyvi hírek

Tájékoztatás
Tájékoztatjuk az olvasókat, 
hogy a Fehér Bot Alapítvány 
„Látássérült személyek számá-
ra biztosított elemi rehabilitá-
ciós szolgáltatás”nyújtását az 
„LSER2021” pályázati program 
keretében 2021.04.01-től tovább-
folytatja.

Az alapítvány célja a Hajdú-
Bihar és Szabolcs Szatmár Bereg 
megyében élő, látássérültté vált 
személyek felkutatása és számuk-
ra magas színvonalú elemi reha-
bilitációs szolgáltatások nyújtása, 
továbbfejlesztése. Szervezetekkel 

való együttműködés során az ele-
mi rehabilitációs szolgáltatás nép-
szerűsítése.

Szolgáltatási formák: Az ala-
pítvány ambuláns, otthontanítás 
szolgáltatási forma igénybe vételé-
re ad lehetőséget, az egyenlő esélyű 
hozzáférés elvének érvényesítése 
érdekében. 

Az elemi rehabilitációs területek, 
modulok a következőek:
• rehabilitációs intervenció
• rehabilitációs felmérés
• funkcionális látásvizsgálat

• látástréning
• tájékozódás- és közlekedés
• mindennapos tevékenységek és 
életvitelt segítő eszközök tanítása
• kommunikációs és számítás-
technikai eszközök használatának 
tanítása
• adaptált gépírás oktatása
• tapintható írás-olvasás tanítás
• esetkezelés és klienskoordináció
• pszichológiai szolgáltatás

Szolgáltatás helyszínei: 
Fehér Bot Alapítvány Elemi Reha-
bilitációs Központ

4025 Debrecen, Postakert u. 2. 
Tel: 52/530-658
Bihari Klára klienskoordinátor: 
06 30/825 30 36
Fehér Bot Alapítvány Nyíregyházi 
Elemi Rehabilitációs Szolgáltató-
pont
4400 Nyíregyháza, 
Vay Ádám körút 4-6 129. iroda
06/42 788 297
Tóth Rea klienskoordinátor
06/30 664 26 87
Web: www.elemirehab.hu
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Sajtóközlemény

Felhívás
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2021. május 1-jétől 
érvényes rendelési idők 

Felnőtt háziorvosi rendelések: 
I. Körzet: Dr.Francia Boglárka 
hétfő, szerda, péntek: 800–1230  
kedd (páros hét), csütörtök: 1230–1630 
kedd (páratlan hét): 1230–1800  
II.Körzet: Dr. Szabó Ágnes 
hétfő, szerda, péntek: 730–1230  kedd: 1230–1630 
csütörtök: 1400–1800  
III.Körzet: Dr. György Katalin 
hétfő, szerda (páratlan hét), péntek: 1230–1630  
szerda (páros hét): 1230–1800 kedd, csütörtök: 800–1230  
IV. Körzet: Dr. Holhós Csaba 
hétfő: 1230–1800 szerda, péntek: 1230–1630 
kedd, csütörtök: 800–1230  
V.Körzet: Dr. Császi Éva 
hétfő, szerda: 1230–1630 kedd, csütörtök: 800–1230 
péntek: 1230–1630 
péntek terhesgondozás: 1630–1800  
VI. Körzet: Dr. Csákó Ilona 
hétfő, szerda, péntek: 800–1230 kedd (páratlan hét), csütörtök: 1230–1630 
kedd (páros hét): 1230–1800  
VII. Körzet: Dr. Balogh Elemér 
hétfő,: 1200–1600 kedd: 800–1200 
szerda: 1400–1800 csütörtök: 800–1200 péntek: 1200–1600  
VIII. Körzet:  Dr. Ivánka Ildikó 
hétfő: 800–1130  Tedej: 1200–1230 
kedd: 1230–1600   Tedej: 1130–1200 
szerda: 800–1130    Tedej: 1200–1230 
csütörtök: 1230–1600   Tedej: 1130–1200 
péntek: 800 – 1130  Tedej: 1200–1230  
Dr. Suhajda Éva  Foglalkozás egészségügy  
Ventifilt hétfő, csütörtök: 1000 – 1200  
Rendelőintézet szerda, csütörtök: 1400 – 1700

A sebesség kora
„Világunkban a semmittevés tét-
lenséggé változott, ami egészen 
más: a tétlen ember frusztrálva 
van, unatkozik, s egyfolytában a 
hiányzó mozgást keresi.” Az idézet 
Milan Kundera Lassúság című re-
gényéből származik. Az elbeszélő 
citál egy cseh mondást, miszerint 
az, aki a semmittevést űzi, a „Jó-
isten ablakait nézegeti”. A sem-
mittevés és a frusztrált tétlenség 
közötti különbség részben tehát 
a rácsodálkozás mozzanatában 
érhető tetten: a Jóisten ablakai a 
minket körülvevő világot jelentik, 
amiben létezünk, a maga sokféle-
ségével. Nem puszta funkciona-
litást, amely szerint minden csak 
azért van, hogy valamiképpen mű-
ködjék, például kielégítse az em-
ber helyváltoztatási igényét vagy 
szórakoztassa őt. Aki tehát ilyen 
módon „semmit tesz”, az valójá-
ban az egyik legintenzívebb, bár 
láthatatlan tevékenységet végzi: 
összhangba került az őt körülvevő 
világgal, megéli, hogy teljes lényé-
vel része annak. A pszichológiában 
használatos kifejezés, a „mindful-
ness” is valami ilyesmire vonatko-
zik. A szó tudatos jelenlétet jelent 
és arra a pillanatra utal, amikor 
a szemlélődő kizárólag az itt és 
most megélt érzetekre fókuszál, és 
átadja magát azoknak. A mindful-
ness-gyakorlatokat alkalmazzák a 
szorongás enyhítésére is.
A 21. század elején az így értett 
semmittevésnek nem sok tere van. 
Paul Virilio technológiafilozófus 
szerint korunkat a sebesség ha-
tározza meg: a technológiai „fej-
lődés” egyre gyorsabb, feltartóz-
tathatatlan és kontrollálhatatlan 
változásként eluralkodik a társa-
dalmon, és végül maga alá hajtja a 
hétköznapi gyakorlatokat éppúgy, 
mint a politikát. A filozófus szerint 
ma már nem is demokráciában, 
hanem „dromokráciában” élünk. 
A kifejezés a görög „dromos” szó-
ból ered, ami „versenyt” jelent. E 

szó visszaköszön a „versenyszférá-
tól” a „tanulmányi versenyekig” 
tulajdonképpen az élet minden 
területén. Az állandó verseny azt 
sejteti, hogy az együttműködés he-
lyett a másik legyőzésére irányuló 
törekvés az, ami szervezi a társadal-
makat. Verseny van az élmények 
és az információk birtoklásáért 
is, ami kitermeli magából a lema-
radástól való félelmet. Ezt hívják 
FOMO-nak (Fear Of Missing 
Out), amelyet a pszichológia úgy 
magyaráz, hogy attól való félelem, 
hogy mások tartalmas élménye-
ket szereznek, amiből mi kimara-
dunk. Ami tehát az egyik oldalon 
eksztázisba vezető gyorsaság, a 
szórakoztatóipar és a technológiai 
innováció szédítő sebessége, az a 
másik oldalon nyomás, stressz és 
végül kiégés. Az ember a kényelem 
korábban nem ismert mértékével 
párhuzamosan tapasztalja meg az 
addig szintén ismeretlen lelki be-
tegségeket, például a depressziót és 
a kiégést. 
Nem könnyít ezen a helyzeten a 
fejlődés modernista felfogása sem, 
amely ezt a fogalmat – ami mindig 
pozitív változást feltételez – szin-
te kizárólagosan kapcsolja össze 
a technológiával: fejlődés az, ami 
technológiai változást hoz, és ter-
mészetesen fordítva, a technológia 
változása már mindig fejlődés is. 
Egy „ország fejlődéséről” például 
általában a GDP-növekedés kon-
textusában szokás beszélni, ami 
mindig előfeltételezi az új techno-
lógiák mihamarabbi alkalmazását. 
A társadalomlélektan azonban 
aligha véletlenül helyezi az anyagi 
jólét mellé (vagy még inkább: elé!) 
a lelki-mentális jóllétet, amely a 
legtöbbet mondhatja el az életmi-
nőségünkről. S ez utóbbihoz bizo-
nyára hozzátartozik a semmittevő 
szemlélődés is; a tudatos jelenlét és 
a ráhangolódás képessége.

Uri Dénes Mihály

Ez itt az Ön hirdetésének a helye! 
Hirdessen Ön is

a Hajdúnánási Újságban!
Telefon: 06-70/445-40-51

Sakkfeladvány
Szeretnek sakkozni? Akik ismerik a lépéseket erre a kérdésre minden 
bizonnyal igennel válaszolnak. Fogadják el a kihívást! Itt ez a mattfel-
advány. Jó szórakozást kívánunk hozzá! A megoldást a következő szá-
munkban közöljük.

Világos indul és két lépésben mattot ad.
Honfi György Bp., 2016
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Újra a dobogó legfelső fokán
Iskolánk – a BSZC Csiha Győző 
Technikum és Szakképző Iskola – 
évek óta eredményesen vesz részt 
Nagykőrösön a „Hagyományok, 
ízek, régiók program” Országos 
Tudományos Diákkonferenciáján.
Idén április 24-én a vírushelyzetre 
való tekintettel online formában 
rendezték meg a 18. találkozót. Az 
elküldött dolgozatokat tíz percben 
kellett prezentálniuk a diákoknak. 

Horváth Fruzsina és Tóth Anita 11. 
F osztályos eladó szakos tanulók a 
zöldségek, zöldségturmixok gyógyí-
tó hatásait, illetve a gyógynövényes 
termékeket gyártó HillVital céget 
mutatták be. Dolgozatuk címe: Zöld 
turmix, az éltető klorofill. A dolgozat 
elkészítésében Nagyné Varga Ilona 
segített, aki hajdúnánási kertésze- 
tében megmutatta a diákoknak, 
hogy milyen gyógyító turmixokat 

is lehet készíteni a náluk termelt 
zöldségekből. Segítségét ezúton is 
köszönjük! A lányok, alkalmazkodva 
a technikai kihívásokhoz, az online 
térben is hitelesen tudták prezen-
tálni dolgozatukat. Ennek eredmé-
nyeképpen az abszolút kategóriában 
(legjobb dolgozat és legjobb előadás) 
az első helyen végeztek. 

Ötvösné Kéki Piroska Ibolya
felkészítő tanár

Hajdúnánási siker az országos fuvolaversenyen

„A zene (…) lelki erőforrás, ame-
lyet minden művelt nemzet igyek-
szik közkinccsé tenni.” – vallotta 
Kodály Zoltán. A zene az életünk 
része. Velünk van örömünkben, 
bánatunkban, egészségben, beteg-
ségben. A muzsika nyelvén való 
tanulás, tudás óriási kincs, mely-
nek birtokában lelki gazdagságban 
is részesülünk. Az elismeréshez 
vezető út sok gyakorlást, kitar-
tást, alázatot követel, azonban a 
siker mindent elfeledtet. Idén X. 
alkalommal került megrendezés-
re a Kossuth és Erkel Ferenc díjas 
magyar zeneszerző, fuvolaművész 
nevét viselő Országos Jeney Zol-
tán Fuvolaverseny, a Kaposvári 
Liszt Ferenc Zeneiskola – Alapfo-
kú Művészeti Iskola (AMI) szer-
vezésében. Hajdúnánás történe- 
tében még nem fordult elő, hogy 
városunk növendéke bejusson a 
döntőbe. Ezt a nem mindennapi 
eredményt koronázta meg, hogy 
Kovács Dorottya I. korcsoportban 
országos első helyezést ért el. Ah-
hoz, hogy ez az óriási siker létre-
jöhessen, sok ember összefogására, 
alázatos munkájára volt szükség.
A versenyről Horváthné Bózsár 
Irént, a Bocskai AMI tagintézmény-
vezető helyettesét kérdeztem.

- Hány évente rendezik meg a 
versenyt?
- A 30 éves, nagy múltú és erős 
színvonalú országos fuvolaver-
senyt 3 évente rendezik meg.
- Kik jelentkezhetnek erre a 
megmérettetésre?
- Az alapfokú művészetoktatásban 
tanuló fuvolista növendékek, akik 
legalább két zeneiskolai évfolyam 
követelményét teljesítették.
- Hány csoportra bontják a je-
lentkezőket?
- Összesen 6 korcsoport van. A 
legfiatalabbak az I. korcsoport, 
akik 2009. szeptember elsején, 
vagy utána születtek. A legidősebb 
a VI. korcsoport.
- Kik bírálták el a produkciókat?
- A zsűri 3 főből állt: prof. Dr. ha-
bil Drahos Béla, Dr. Romos Zsolt, 
valamint Huszár Eszter. 
A fuvolista növendék felkészítő ta-
nára Hallgató-Barkaszi Andrea fu-
volatanár volt.
- Hány fordulós a verseny?
- Egy többlépcsős versenyről van 
szó. Területi válogatókkal indul a 
megmérettetés. A neves tagokból 
álló szakmai zsűri elutazik a te-
rületileg kijelölt hét versenyhely-
színre, biztosítva ezáltal a verseny 
és a pontozás országos egységessé-

gét. Miután befejeződtek a terü-
leti válogatók, a versenybizottság 
meghatározza a ponthatárokat. 
Idén 54, és az a fölötti pontszá-
mot elért produkciók kerültek be 
a döntőbe. A döntő egy három 
napos rendezvény, ahol a bejutott 
versenyzők első nap az elődöntő 
anyagát (ami megegyezik a terü-
leti válogató műveivel), második 
nap pedig a döntő anyagát adják 
elő. Harmadnap van az ünnepé-
lyes eredményhirdetés, ami idén 
március 26-28.-ra esett volna.
- Korábban készített fel növen-
dékét erre a versenyre? 
- Igen! Hat évvel ezelőtt két tehetsé-
ges tanítványommal, Kecskés Eme-
sével és Lukácskó Lizával vettünk 
részt az akkori versenyen. A lányok-
nak ez volt az első fuvolaversenye. 
Születési évük alapján egyből a III. 
korcsoportban mérettettek meg. A 
területi válogatón, ahol a kötelező 
darabok olyan nehézségi szintűek, 
hogy azok előadása is komoly kihí-
vást jelentenek, és már az is egyfajta 
előválogatója a jelentkező verseny-
zőknek, nagyon ügyesen szerepel-
tek. Emese azóta is iskolánk egyik 
ékessége, aki városi, megyei, regio-
nális, országos és nemzetközi ver-
senyeken és fellépéseken ért el szép 
sikereket. Az idei fuvolaversenyre is 
két tehetséges és szorgalmas növen-
dékemmel jelentkeztünk. Tamási 
Blanka Flóra a II. korcsoportban 
versenyzett. Blanka korcsoportjá-
nak kötelező darabja a területi válo-
gatón olyan nehéz szintű volt, hogy 
előadásához egy újfajta technikát is 
el kellett sajátítania. Előadását ma-
gas pontszámmal díjazta a szakmai 
zsűri, és végül csak két pont válasz-
totta el a döntőbe jutásától. 

- Mi volt idén az elődöntő, dön-
tő anyaga, követelménye?
- A versenysorozat - minden alka-
lommal - korcsoportonként egy-
egy kötelező, és egy-egy szabadon 
választott műből tevődik össze, 
amit kotta nélkül kellett előadni a 
versenyzőknek. 
- Mennyi idejük volt a döntőre 
való felkészülésre? 
- Mivel a válogató eredményéről 
február 24-én értesültünk, így 
igazából csak akkor vágtunk bele 
a döntő műveinek a felkészítésébe. 
Ez nagyon kevés idő volt. Körül-
belül négy hét, amiből aztán két 
hetet már az online átállás mellett 
kellett megoldanunk. Igyekeztünk 
a lehető legtöbbet próbálni, akár 
napi szinten is. 
- Országos szinten hányan ju-
tottak be az I. korcsoport dön-
tőjébe?
- 17 fuvolista jutott be, és nagy 
örömünkre Kovács Dorottya is 
közöttük volt. Ez már magában 
is egy nem mindennapi és óriási 
eredmény. Mint az később kide-
rült, a szabadon választott műve 
a területi válogatón ugyan az volt, 
ami a III. korcsoport kötelező dön-
tős darabja. A befektetett munka 
és tehetség egyfajta megkoronázá-
saként Dorka 1. helyezett lett.
- A pandémia miatt hogyan zaj-
lott a verseny?
- Az idén sajnos a verseny minden 
fordulója digitális formában zaj-
lott. Nagyon sajnáljuk, hogy nem 
élhettük át és nem tapasztalatuk 
meg élőben a kaposvári döntő va-
rázsát. 
- Meddig kellett eljuttatni a ver-
senyszervező intézménynek a 
döntő anyagát?
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2021. május 1-jétől 
érvényes rendelési idők 

Felnőtt háziorvosi rendelések: 
I. Körzet: Dr.Francia Boglárka 
hétfő, szerda, péntek: 800–1230  
kedd (páros hét), csütörtök: 1230–1630 
kedd (páratlan hét): 1230–1800  
II.Körzet: Dr. Szabó Ágnes 
hétfő, szerda, péntek: 730–1230  kedd: 1230–1630 
csütörtök: 1400–1800  
III.Körzet: Dr. György Katalin 
hétfő, szerda (páratlan hét), péntek: 1230–1630  
szerda (páros hét): 1230–1800 kedd, csütörtök: 800–1230  
IV. Körzet: Dr. Holhós Csaba 
hétfő: 1230–1800 szerda, péntek: 1230–1630 
kedd, csütörtök: 800–1230  
V.Körzet: Dr. Császi Éva 
hétfő, szerda: 1230–1630 kedd, csütörtök: 800–1230 
péntek: 1230–1630 
péntek terhesgondozás: 1630–1800  
VI. Körzet: Dr. Csákó Ilona 
hétfő, szerda, péntek: 800–1230 kedd (páratlan hét), csütörtök: 1230–1630 
kedd (páros hét): 1230–1800  
VII. Körzet: Dr. Balogh Elemér 
hétfő,: 1200–1600 kedd: 800–1200 
szerda: 1400–1800 csütörtök: 800–1200 péntek: 1200–1600  
VIII. Körzet:  Dr. Ivánka Ildikó 
hétfő: 800–1130  Tedej: 1200–1230 
kedd: 1230–1600   Tedej: 1130–1200 
szerda: 800–1130    Tedej: 1200–1230 
csütörtök: 1230–1600   Tedej: 1130–1200 
péntek: 800 – 1130  Tedej: 1200–1230  
Dr. Suhajda Éva  Foglalkozás egészségügy  
Ventifilt hétfő, csütörtök: 1000 – 1200  
Rendelőintézet szerda, csütörtök: 1400 – 1700

A sebesség kora
„Világunkban a semmittevés tét-
lenséggé változott, ami egészen 
más: a tétlen ember frusztrálva 
van, unatkozik, s egyfolytában a 
hiányzó mozgást keresi.” Az idézet 
Milan Kundera Lassúság című re-
gényéből származik. Az elbeszélő 
citál egy cseh mondást, miszerint 
az, aki a semmittevést űzi, a „Jó-
isten ablakait nézegeti”. A sem-
mittevés és a frusztrált tétlenség 
közötti különbség részben tehát 
a rácsodálkozás mozzanatában 
érhető tetten: a Jóisten ablakai a 
minket körülvevő világot jelentik, 
amiben létezünk, a maga sokféle-
ségével. Nem puszta funkciona-
litást, amely szerint minden csak 
azért van, hogy valamiképpen mű-
ködjék, például kielégítse az em-
ber helyváltoztatási igényét vagy 
szórakoztassa őt. Aki tehát ilyen 
módon „semmit tesz”, az valójá-
ban az egyik legintenzívebb, bár 
láthatatlan tevékenységet végzi: 
összhangba került az őt körülvevő 
világgal, megéli, hogy teljes lényé-
vel része annak. A pszichológiában 
használatos kifejezés, a „mindful-
ness” is valami ilyesmire vonatko-
zik. A szó tudatos jelenlétet jelent 
és arra a pillanatra utal, amikor 
a szemlélődő kizárólag az itt és 
most megélt érzetekre fókuszál, és 
átadja magát azoknak. A mindful-
ness-gyakorlatokat alkalmazzák a 
szorongás enyhítésére is.
A 21. század elején az így értett 
semmittevésnek nem sok tere van. 
Paul Virilio technológiafilozófus 
szerint korunkat a sebesség ha-
tározza meg: a technológiai „fej-
lődés” egyre gyorsabb, feltartóz-
tathatatlan és kontrollálhatatlan 
változásként eluralkodik a társa-
dalmon, és végül maga alá hajtja a 
hétköznapi gyakorlatokat éppúgy, 
mint a politikát. A filozófus szerint 
ma már nem is demokráciában, 
hanem „dromokráciában” élünk. 
A kifejezés a görög „dromos” szó-
ból ered, ami „versenyt” jelent. E 

szó visszaköszön a „versenyszférá-
tól” a „tanulmányi versenyekig” 
tulajdonképpen az élet minden 
területén. Az állandó verseny azt 
sejteti, hogy az együttműködés he-
lyett a másik legyőzésére irányuló 
törekvés az, ami szervezi a társadal-
makat. Verseny van az élmények 
és az információk birtoklásáért 
is, ami kitermeli magából a lema-
radástól való félelmet. Ezt hívják 
FOMO-nak (Fear Of Missing 
Out), amelyet a pszichológia úgy 
magyaráz, hogy attól való félelem, 
hogy mások tartalmas élménye-
ket szereznek, amiből mi kimara-
dunk. Ami tehát az egyik oldalon 
eksztázisba vezető gyorsaság, a 
szórakoztatóipar és a technológiai 
innováció szédítő sebessége, az a 
másik oldalon nyomás, stressz és 
végül kiégés. Az ember a kényelem 
korábban nem ismert mértékével 
párhuzamosan tapasztalja meg az 
addig szintén ismeretlen lelki be-
tegségeket, például a depressziót és 
a kiégést. 
Nem könnyít ezen a helyzeten a 
fejlődés modernista felfogása sem, 
amely ezt a fogalmat – ami mindig 
pozitív változást feltételez – szin-
te kizárólagosan kapcsolja össze 
a technológiával: fejlődés az, ami 
technológiai változást hoz, és ter-
mészetesen fordítva, a technológia 
változása már mindig fejlődés is. 
Egy „ország fejlődéséről” például 
általában a GDP-növekedés kon-
textusában szokás beszélni, ami 
mindig előfeltételezi az új techno-
lógiák mihamarabbi alkalmazását. 
A társadalomlélektan azonban 
aligha véletlenül helyezi az anyagi 
jólét mellé (vagy még inkább: elé!) 
a lelki-mentális jóllétet, amely a 
legtöbbet mondhatja el az életmi-
nőségünkről. S ez utóbbihoz bizo-
nyára hozzátartozik a semmittevő 
szemlélődés is; a tudatos jelenlét és 
a ráhangolódás képessége.

Uri Dénes Mihály

Ez itt az Ön hirdetésének a helye! 
Hirdessen Ön is

a Hajdúnánási Újságban!
Telefon: 06-70/445-40-51

Sakkfeladvány
Szeretnek sakkozni? Akik ismerik a lépéseket erre a kérdésre minden 
bizonnyal igennel válaszolnak. Fogadják el a kihívást! Itt ez a mattfel-
advány. Jó szórakozást kívánunk hozzá! A megoldást a következő szá-
munkban közöljük.

Világos indul és két lépésben mattot ad.
Honfi György Bp., 2016
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- Március 28-ig kellett postára ad-
ni a produkcióról készült felvételt. 
A kiírás szerint az eljátszandó mű-
veket, egy vágatlan videófelvételen 
belül, egymás után kellett előadni, 
a versennyel és a színpadi szituáci-
óval azonos módon. Dorka remek 
előadását Konyári Dávid minőségi 
videófelvételével tolmácsolhattuk. 
Az elődöntő anyagának felvéte- 
lében pedig Péter Csaba segédkezett.
- Hol vették fel a felvételeket?
- A felvételt, szintén a kiírás sze-
rint, egy arra megfelelő akusztiká-
jú helyszínen kellett rögzítenünk. 
Sajnos hangversenyterme nincs a 
művészeti iskolánknak, így a Kő-
rösi Csoma Sándor Református 

Gimnázium jóvoltából igénybe 
vehettünk a csodás hangzású dísz-
termüket. Mérhetetlen segítőkész-
ségüket mutatja, hogy a pianínó-
jukat is felhangoltatták erre az 
alkalomra. 
- Kik segítettek Dorka felkészí-
tésében?
- Nagyban segítette a munkánkat 
és a felkészülésünket Tóth Erika 
zongora tanárnő, ugyanis a négy 
versenyanyag közül három zon-
gorakíséretes volt. Ilyenkor nagy 
felelősség hárul rá is, hogy kellően 
támogassa az elképzelésünket és a 
versenyző előadását. Hálásan kö-
szönjük a munkáját. Egy verseny 
időszakában a család támogató 

háttérnek is nagyon fontos szere-
pe van.
A zsűri milyen különdíjban ré-
szesítette Önöket?
Tóth Erika tanárnő korrepetitori 
különdíjban részesült, én pedig 
felkészítő tanári különdíjban.
Az országos sikerhez vezető útról Ko-
vács Dorottyától is érdeklődtem.
- Hány éve fuvolázol?
- 4 éve kezdtem, második osztá-
lyos koromba.
- Kik motiváltak a versenyre va-
ló jelentkezésre?
- A fuvolatanárom Andi néni és az 
anyukám.
- Mennyi időd volt a döntő anya-
gát elsajátítani? 

- Körülbelül 4 hét.
- Hogyan tudtad összeegyeztetni 
a tanulást a plusz próbákkal?
- Mivel online oktatás van, a ta-
nulással saját tempómban halad-
hatok, így több időm jutott a napi 
gyakorlásra és próbákra.
- Kitől értesültél, hogy a korcso-
portodban országos első helye-
zést értél el?
- Andi néni hívott fel és közölte a 
jó hírt. Amikor megkérdezte, hogy 
„ülök vagy állok”, már sejtettem, 
hogy jót jelent, hiszen amikor a 
válogató után szólt, hogy tovább-
jutottam, akkor is ezzel kezdte.

Karcza E.

Zárt kapuk mögött, de megkezdődött a szezon
A vírus, a zártkapus mérkőzések 
s egyéb kívülálló okok miatt szü-
netelt a nánási labdarúgásról szóló 
hírsorozatunk. Most megpróbál-
juk pótolni az elmaradottakat s re-
méljük, hogy mielőbb találkozha-
tunk a Nagy Norbert stadionban.

Először kezdjük átigazolási híre-
inkkel.
Távozók:
Szilágyi Ákos: volt csapatkapi-
tányunk az Nb III-ba igyekvő 
Hajdúszoboszló hívására mondott 
igent.
Bereczki Tamás: már pályára is 
lépett új csapatában, tavasszal a 
Balmazújvárosi FC összeállításá-
ban találkozhatunk majd nevével.
Fodor Tibor: Bereczki Tamáshoz 
hasonlóan ő is Balmazújvárosban 
folytatja pályafutását.
Blága Tamás: a több játéklehetőség 
reményében, a Derecskei LSE csa-
patának hívó szavára vált klubbot.
Puskás Csongor: a kapus gon-
dokkal küszködő Berettyóújfalu 
hívta, s már be is mutatkozott első 
számú kapusként
Tóth Viktor: budapesti tanulmá-
nya és munkája miatt kénytelen 
váltani hátvédünk. Már az ősszel 
is nehezen tudta csak megoldani 
csapatunkban való szereplését.
Távozó játékosainknak köszönjük 
segítségüket, további pályafutá-

sukhoz pedig sok sikert kívánunk
Érkezők:
Makó Bence: a futball pályafu-
tását Ózdon kezdte, majd Putno-
kon, Borsodnádasdon, Bélapátfal-
ván játszott megye I-es osztályban. 
Utolsó állomáshelye a Bodon Péter 
FC volt, mely csapat nagy célokat 
tűzött ki maga elé. Első benyomá-
sa a csapatról nagyon pozitív volt, 
reméli, játékával elnyeri szurkoló-
ink bizalmát
Bacsó Attila: új szerzeményünk 
remekül mutatkozott be, hisz az 
Ónod elleni edzőmeccsen 4-szer 
is beköszönt. Magyarországon a 
Balmazújváros, majd a Hajdúszo-
boszló csapatában pallérozódott. 
Legutolsó csapata a romániai CS 
Unirea Valea Iui Mihai volt. Az 
ottani harmadosztályú klub me-
zét váltotta most át kék-sárgára. 
Nagyon pozitív közegbe került el-
mondása szerint reméli, jó játékot 
tud majd nyújtani.
Kökényesi Zsolt: a fiatal játéko-
sunk Hajdúdorogon kezdte pá-
lyafutását, majd itt Nánáson, leg-
utóbb pedig Földesen rúgta a bőrt. 
Nagy sebességre képes játékos hí- 
rében áll, reméljük, nálunk kama-
toztatja majd e remek képességét
Polgár Gábor: ő az, akit nem na-
gyon kell bemutatni. Bő másfél 
év után tér vissza hozzánk. Több 

mint 40 gólt szerzett eddig kék- 
sárga szerelésben, gólerős játékára 
most is szükségünk lesz

Az eddigi érkezők mellett, több 
ifjúsági korú labdarúgó is a felnőtt 
kerettel végezte a felkészülést, így 
az ő bevetésükre is sor kerülhet.
Érkezőinket köszöntjük Hajdú-
nánáson. Reméljük, nagy sikerek 
részesei lesznek.

És jöjjön az idény első hazai mér-
kőzése mely hazai győzelmet ígért 
s szerencsére meg is valósult, még 
ha négy hónapot is kellett várni rá.

Hajdúnánás Flexo 2000 FK–
Kabai Meteorit SE 2–0 (1–0)

Vezette: Szűcs L. (Csiszár K., Pál G.).
Hajdúnánás Flexo 2000 FK: 
Tömöri A. (Pájerski J.) – Tóth B. 
(Bohács B.), Jóna G. (Fülöp Á.), 
Kerek B., Kiss L. (Vadász L.), Pol-
gár G., Újvári Zs., Bacsó A. (Makó 
B.), Fodor J., Lovas M., Kovács G.
Edző: Daróczi Péter. Gól: Kovács 
G., Újvári Zs. Kiállítva: Karika 
M. Ifi: 1–1.
Edzőnk összességében elégedett 
a szezon első hazai mérkőzésével. 
Szervezettek, fegyelmezettek vol-
tunk, a fordulatokból jól jöttünk 
ki a mérkőzés folyamán, aminek 
köszönhetően itthon tartottuk a 
3 pontot a szervezetten játszó ven-
dégek ellen. Célunk megindítani 
a felzárkózást az élmezőnyhöz. 

Újoncot is avattunk.
Az első félidő végén megsérült 

Tömöri András helyét a mindösz-
sze 16 éves Pájerski József vette át. 
A fiatal játékos ügyesen helyt állt. 
Sok sikert kívánunk neki!
Hajdúnánás Flexo 2000 FK–
DEAC II 2–2 (1–2)
Vezette: Nazsa T. (Gálfi F., Sápi 
V.)
Hajdúnánás Flexo 2000 FK: 
Szkirkanics Á.–Tóth B., Jóna G. 
(Kökényesi Zs.), Kiss L. (Fülöp 
Á.), Polgár G., Újvári Zs., Bacsó 
A., Fodor J., Lovas M., Kerek B. 
(Bohács B.), Kovács G. (Hortó A.) 
Edző: Daróczi Péter Gól: Polgár 
G.(2), illetve Kocsis L., Áros Cs.
Ifi: 5–2.
Nem sikerült megszerezni a ta-
vaszi második győzelmünket, (a 
hivatalosan a tavaszi szezon első 
mérkőzésén) bár az esélyünk meg 
volt rá. A több fiatalt is felvonul-
tató vendég gárda meglepte csapa-
tunkat, A fordulás után azonban 
hamar egalizáltuk az eredményt 
(Polgár Gábor révén), azonban a 
kegyelemdöfést nem tudtuk be-
vinni, hiába volt mezőnyfölény-
ben csapatunk. Sajnos vagy az 
utolsó passzokba csúszott hiba, 
vagy a vendégek hálóőre állta útját 
próbálkozásainknak.

Kócsi Imre (foci)
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- Március 28-ig kellett postára ad-
ni a produkcióról készült felvételt. 
A kiírás szerint az eljátszandó mű-
veket, egy vágatlan videófelvételen 
belül, egymás után kellett előadni, 
a versennyel és a színpadi szituáci-
óval azonos módon. Dorka remek 
előadását Konyári Dávid minőségi 
videófelvételével tolmácsolhattuk. 
Az elődöntő anyagának felvéte- 
lében pedig Péter Csaba segédkezett.
- Hol vették fel a felvételeket?
- A felvételt, szintén a kiírás sze-
rint, egy arra megfelelő akusztiká-
jú helyszínen kellett rögzítenünk. 
Sajnos hangversenyterme nincs a 
művészeti iskolánknak, így a Kő-
rösi Csoma Sándor Református 

Gimnázium jóvoltából igénybe 
vehettünk a csodás hangzású dísz-
termüket. Mérhetetlen segítőkész-
ségüket mutatja, hogy a pianínó-
jukat is felhangoltatták erre az 
alkalomra. 
- Kik segítettek Dorka felkészí-
tésében?
- Nagyban segítette a munkánkat 
és a felkészülésünket Tóth Erika 
zongora tanárnő, ugyanis a négy 
versenyanyag közül három zon-
gorakíséretes volt. Ilyenkor nagy 
felelősség hárul rá is, hogy kellően 
támogassa az elképzelésünket és a 
versenyző előadását. Hálásan kö-
szönjük a munkáját. Egy verseny 
időszakában a család támogató 

háttérnek is nagyon fontos szere-
pe van.
A zsűri milyen különdíjban ré-
szesítette Önöket?
Tóth Erika tanárnő korrepetitori 
különdíjban részesült, én pedig 
felkészítő tanári különdíjban.
Az országos sikerhez vezető útról Ko-
vács Dorottyától is érdeklődtem.
- Hány éve fuvolázol?
- 4 éve kezdtem, második osztá-
lyos koromba.
- Kik motiváltak a versenyre va-
ló jelentkezésre?
- A fuvolatanárom Andi néni és az 
anyukám.
- Mennyi időd volt a döntő anya-
gát elsajátítani? 

- Körülbelül 4 hét.
- Hogyan tudtad összeegyeztetni 
a tanulást a plusz próbákkal?
- Mivel online oktatás van, a ta-
nulással saját tempómban halad-
hatok, így több időm jutott a napi 
gyakorlásra és próbákra.
- Kitől értesültél, hogy a korcso-
portodban országos első helye-
zést értél el?
- Andi néni hívott fel és közölte a 
jó hírt. Amikor megkérdezte, hogy 
„ülök vagy állok”, már sejtettem, 
hogy jót jelent, hiszen amikor a 
válogató után szólt, hogy tovább-
jutottam, akkor is ezzel kezdte.

Karcza E.

Zárt kapuk mögött, de megkezdődött a szezon
A vírus, a zártkapus mérkőzések 
s egyéb kívülálló okok miatt szü-
netelt a nánási labdarúgásról szóló 
hírsorozatunk. Most megpróbál-
juk pótolni az elmaradottakat s re-
méljük, hogy mielőbb találkozha-
tunk a Nagy Norbert stadionban.

Először kezdjük átigazolási híre-
inkkel.
Távozók:
Szilágyi Ákos: volt csapatkapi-
tányunk az Nb III-ba igyekvő 
Hajdúszoboszló hívására mondott 
igent.
Bereczki Tamás: már pályára is 
lépett új csapatában, tavasszal a 
Balmazújvárosi FC összeállításá-
ban találkozhatunk majd nevével.
Fodor Tibor: Bereczki Tamáshoz 
hasonlóan ő is Balmazújvárosban 
folytatja pályafutását.
Blága Tamás: a több játéklehetőség 
reményében, a Derecskei LSE csa-
patának hívó szavára vált klubbot.
Puskás Csongor: a kapus gon-
dokkal küszködő Berettyóújfalu 
hívta, s már be is mutatkozott első 
számú kapusként
Tóth Viktor: budapesti tanulmá-
nya és munkája miatt kénytelen 
váltani hátvédünk. Már az ősszel 
is nehezen tudta csak megoldani 
csapatunkban való szereplését.
Távozó játékosainknak köszönjük 
segítségüket, további pályafutá-

sukhoz pedig sok sikert kívánunk
Érkezők:
Makó Bence: a futball pályafu-
tását Ózdon kezdte, majd Putno-
kon, Borsodnádasdon, Bélapátfal-
ván játszott megye I-es osztályban. 
Utolsó állomáshelye a Bodon Péter 
FC volt, mely csapat nagy célokat 
tűzött ki maga elé. Első benyomá-
sa a csapatról nagyon pozitív volt, 
reméli, játékával elnyeri szurkoló-
ink bizalmát
Bacsó Attila: új szerzeményünk 
remekül mutatkozott be, hisz az 
Ónod elleni edzőmeccsen 4-szer 
is beköszönt. Magyarországon a 
Balmazújváros, majd a Hajdúszo-
boszló csapatában pallérozódott. 
Legutolsó csapata a romániai CS 
Unirea Valea Iui Mihai volt. Az 
ottani harmadosztályú klub me-
zét váltotta most át kék-sárgára. 
Nagyon pozitív közegbe került el-
mondása szerint reméli, jó játékot 
tud majd nyújtani.
Kökényesi Zsolt: a fiatal játéko-
sunk Hajdúdorogon kezdte pá-
lyafutását, majd itt Nánáson, leg-
utóbb pedig Földesen rúgta a bőrt. 
Nagy sebességre képes játékos hí- 
rében áll, reméljük, nálunk kama-
toztatja majd e remek képességét
Polgár Gábor: ő az, akit nem na-
gyon kell bemutatni. Bő másfél 
év után tér vissza hozzánk. Több 

mint 40 gólt szerzett eddig kék- 
sárga szerelésben, gólerős játékára 
most is szükségünk lesz

Az eddigi érkezők mellett, több 
ifjúsági korú labdarúgó is a felnőtt 
kerettel végezte a felkészülést, így 
az ő bevetésükre is sor kerülhet.
Érkezőinket köszöntjük Hajdú-
nánáson. Reméljük, nagy sikerek 
részesei lesznek.

És jöjjön az idény első hazai mér-
kőzése mely hazai győzelmet ígért 
s szerencsére meg is valósult, még 
ha négy hónapot is kellett várni rá.

Hajdúnánás Flexo 2000 FK–
Kabai Meteorit SE 2–0 (1–0)

Vezette: Szűcs L. (Csiszár K., Pál G.).
Hajdúnánás Flexo 2000 FK: 
Tömöri A. (Pájerski J.) – Tóth B. 
(Bohács B.), Jóna G. (Fülöp Á.), 
Kerek B., Kiss L. (Vadász L.), Pol-
gár G., Újvári Zs., Bacsó A. (Makó 
B.), Fodor J., Lovas M., Kovács G.
Edző: Daróczi Péter. Gól: Kovács 
G., Újvári Zs. Kiállítva: Karika 
M. Ifi: 1–1.
Edzőnk összességében elégedett 
a szezon első hazai mérkőzésével. 
Szervezettek, fegyelmezettek vol-
tunk, a fordulatokból jól jöttünk 
ki a mérkőzés folyamán, aminek 
köszönhetően itthon tartottuk a 
3 pontot a szervezetten játszó ven-
dégek ellen. Célunk megindítani 
a felzárkózást az élmezőnyhöz. 

Újoncot is avattunk.
Az első félidő végén megsérült 

Tömöri András helyét a mindösz-
sze 16 éves Pájerski József vette át. 
A fiatal játékos ügyesen helyt állt. 
Sok sikert kívánunk neki!
Hajdúnánás Flexo 2000 FK–
DEAC II 2–2 (1–2)
Vezette: Nazsa T. (Gálfi F., Sápi 
V.)
Hajdúnánás Flexo 2000 FK: 
Szkirkanics Á.–Tóth B., Jóna G. 
(Kökényesi Zs.), Kiss L. (Fülöp 
Á.), Polgár G., Újvári Zs., Bacsó 
A., Fodor J., Lovas M., Kerek B. 
(Bohács B.), Kovács G. (Hortó A.) 
Edző: Daróczi Péter Gól: Polgár 
G.(2), illetve Kocsis L., Áros Cs.
Ifi: 5–2.
Nem sikerült megszerezni a ta-
vaszi második győzelmünket, (a 
hivatalosan a tavaszi szezon első 
mérkőzésén) bár az esélyünk meg 
volt rá. A több fiatalt is felvonul-
tató vendég gárda meglepte csapa-
tunkat, A fordulás után azonban 
hamar egalizáltuk az eredményt 
(Polgár Gábor révén), azonban a 
kegyelemdöfést nem tudtuk be-
vinni, hiába volt mezőnyfölény-
ben csapatunk. Sajnos vagy az 
utolsó passzokba csúszott hiba, 
vagy a vendégek hálóőre állta útját 
próbálkozásainknak.

Kócsi Imre (foci)


