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II. ÖKO Expo Kiállítás és Konferencia Hajdúnánáson

Egy év kényszerpihenő után újra 
megtelt az ökológiai gazdálkodás 
iránt elkötelezett gazdálkodókkal 
és a bio termékek iránt érdeklődő 
fogyasztókkal a Kendereskert a II. 
ÖKO Expo keretében október 1-2. 
között.
A kiállítás első napja leginkább a szak-
mát érintette. Az előadások, a kere-
kasztalbeszélgetések és a gyakorlati 
gépbemutatók fókuszában pedig két 
terület állt: a precíziós technológiák, 
melyek az ökológiai termelésben fel-
merülő emberi erőforráshiányra adhat-
nak megoldást, valamint a közétkezte-
tés reformja által kínált lehetőségek 

és kihívások, mely azért rendkívül 
időszerű téma, hiszen a kormányzati 
törekvéseknek megfelelően évről-év-
re fokozatosan növelni kell az iskolai 
menzákban a 30 kilométeren belül 
megtermelt alapanyagok arányát. 

Az ökológiai gazdálkodás stratégi-
ai jelentőségét és támogatottságát jól 
szemlélteti, hogy a szakmai konferen-
cián tiszteletét tette Jakab István az 
Országgyűlés alelnöke, a MAGOSZ 
elnöke, aki megnyitójában méltá-
nyolta, hogy egyre több gazda áll át 
ökológiai gazdálkodásra, bár még így 
is messze járunk Nyugat-Európától 
bio termékek fogyasztásának tekin-

tetében; hazánkban az átlag éves fo-
gyasztás csupán 2,5 euró/fő, van tehát 
bőven feladat ezen a fronton. 

A jelenlegi és jövőbeli támogatá-
sokról Papp Zsolt György vidékfej-
lesztésért felelős helyettes-államtitkár 
tájékoztatta a megjelenteket. Az ag-
rárium oktatás által elérhető fejlődé-
si potenciáljáról pedig a Debreceni 
Egyetem képviseletében Dr. Harsá-
nyi Endre agrárinnovációért felelős 
rektorhelyettes és Dr. Stündl László 
dékán beszélt. 

Szólláth Tibor polgármester há-
zigazdaként szólt a megjelentekhez, 
Dr. Tiba István pedig mint a térség 

országgyűlési képviselője arról szólt 
köszöntőjében, hogy milyen jelentő-
séggel bír az ÖKO Expo a gazdatársa-
dalom életében. 

A megnyitót követően Dr. Roszík 
Péter a Biokontroll Hungária Non-
profit Kft. ügyvezetője, a rendezvény 
védnökével Jakab Istvánnal közösen 
adta át a Magyar Biokultúra Szövetség 
2020. évi díjait. 

A szakmai konferencia mellett az 
érdeklődőket több mint 40 kiállító 
várta standjainál, hogy bemutathas-
sák az ökológiai gazdálkodáshoz szük-
séges termékeiket és szolgáltatásaikat. 
A legkiemelkedőbb kiállítókat a nap 

Az EXPO fődíjas Attend SA Kft. standja Papp Zsolt György, Jakab  István, Tiba István, Szólláth Tibor

Buday mester munkában
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Autómentes nap Hajdúnánáson

Idén szeptember 16. és 22. között 
huszadik alkalommal rendezték 
meg az Európai Mobilitási Hetet, 
amelynek célja a környezetbarát 
és fenntartható városi közlekedés 
népszerűsítése. Európa legnagyobb 
közlekedési-környezetvédelmi 
kampánya évről évre egyre népsze-
rűbb Magyarországon. Hajdúnánás 
is minden évben csatlakozik ehhez 
a megmozduláshoz, így idén sem 
volt ez másképp. 

Szeptember 22-én a város főte-
rén autómentes napot tartottak, és 
izgalmas programokkal készültek 
az érdeklődők számára a szervezők. 
Reggel autómentes reggelivel várták 
a kerékpárral vagy gyalogosan mun-
kába, iskolába indulókat, így finom 
péksütemény és üdítő várta az önkor-
mányzat előtt elsietőket. A nap folya-
mán egész nap ingyenes ugrálóvár, 
trambulin, játékok és kézműves fog-
lalkozások várták a kicsiket. Az óvó-
dás és iskolás gyerekeket is bevonták 

a programokba. Akadályversenyeket 
rendeztek nekik, amely a biztonságos 
kerékpáros közlekedést erősítette meg 
még inkább.

A „Bringázz egy bringáért” prog-
ramba a Hajdúnánási Rendőrkapi-
tányság munkatársait bevonva közö-
sen indultak el a Köztársaság térről 
a Kendereskertbe a kicsik és nagyok 
egyaránt. Itt két darab kerékpár és 
ajándékcsomagok kerültek kisorsolás-
ra. A „Mini Futam”-ot a város kicsi-
nyei és szüleik számára tervezték, akik 
a Köztársaság tér elől indulva közösen 
tettek egy kört a városközpontban. 
A gyerekek nagyon élvezték, és így 
is megtapasztalhatták, milyen autó-
mentesen közlekedni. 

A Zöld Kör interaktív fenntartha-
tósági tematikus szemléletformáló 
programokkal és feladatokkal készült 
az érdeklődőknek. A Magyar Vörös-
kereszt munkatársai pedig egészség-
védelmi szűrővizsgálatokat végzetek. 
A nap végén összesítve kerültek ki-

hirdetve a különféle versenyszámok 
eredményei, és a nyertesek. Több új 
kerékpár talált gazdára, és ajándék-
csomagokkal lettek gazdagabbak a 
gyerekek.

Az autómentes nap idén is nagyon 
sikeres volt, és nagy szükség van az 
ilyen szemléletformáló rendezvények-

re, amely felhívja a figyelmet a kör-
nyezetbarát közlekedési formák nép-
szerűsítésére.

Dobos M. 
 Fotó: Girus Zsolt

Autók nélkül Nyeremény

Nem lehet elég korán kezdeni

végén a zsűri az ÖKO Expo díjaival 
jutalmazta. Az esemény fődíját az At-
tend SA Kft. nyerte el, termékdíjat 
kapott a Biofaktúra Kft., innovációs 
díjban részsült a Faragoprojekt’17 Bt., 
a Küllőskapa.hu pedig elnyerte a ren-
dezvény különdíját. 

A program második napja már 
főként az iskolákat és az ökotudatos 
családokat volt hivatott megszólítani. 

A napot Hajdúnánás legszebb 
konyhakertjének díjátadó ünnepsége 
indította, majd kezdetét vették az iga-
zi gyermek és családbarát programok, 

melynek részeként 
a fiatalok bepil-
lantást nyerhettek 
a biogazdálkodás 
alapjaiba, illetve 
m e g k ó s t o l h a t -
ták Buday Péter 
séf újragondolt 
„menzás” ételeit, 
melyek alapanya-
gát a Kendereskert 
ökogazdasága biz-
tosította. A vásári 
forgatagban finom 
és egészséges nya-

lánkságok várták a vendégeket, azok 
pedig, akik maradandó emléket is 
szerettek volna hazavinni az ÖKO 
Exporól a kézműves foglalkozások 
keretében elkészíthették saját szuve-
nírjüket. 

A gyermekek sem maradtak prog-
ram nélkül. A Zöld Kör interaktív öko 
játszóházzal készült a látogatóknak, 
de volt szalmadancoló, kukoricacsut-
ka jenga, lovaglás és lovasszekerezés, 
ÖKO zsibogó farm szimulátorral és 
mindenki kedvencével a fotómasina 
géppel, mellyel vicces csoportképek 
készültek egy élménydús nap margó-
jára. 

Izgalmas pillanatokat tartoga-
tott még a növény és magfelismerő 
verseny, és ROLANDO stand-up 
comedy bűvész fellépése. Végül a 
magfelismerő vetélkedő legügyesebb 
versenyzői vehették át öko ajándék-
csomagjaikat, de nem csak ők nyer-
tek, hiszen mindenki jó élményekkel 
és új ismeretekkel távozhatott.

Ferenczy Boglárka 
Fotó: Girus Zsolt
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„Kezeink munkáját tett maradandóvá...” 
Hálaadó istentiszteletet tartottak 
szeptember 19-én délután a re-
formátus templomban az egyház-
község és intézményei életében 
eleddig példa nélküli fejlesztések 
megvalósulásáért. 
Soha nem látott fejlesztések valósul-
tak meg a Hajdúnánási Református 
Egyházközségben az elmúlt mintegy 
hat esztendő során. Az óvoda, a gim-
názium tornaterme, az ősi templom 
teljeskörű külső, belső felújítása, a 
templomkert újjáépítése és talán a 
legfontosabb: az általános iskola régi 
épületének energetikai felújítása, új 
épületszárnnyal való bővítése, ahol 
szaktantermek sorát tudták kialakí-
tani, és ahol egy szép, tágas iskolai 
könyvtár is helyet kapott. Megépült 
a 100 személyes étkezde is, amelyre 
nagyon vártak már, hiszen eddig a 
Idősek Otthonában kellett a menzai 
étkeztetést megoldani, hogy csak a 
nagyobbakat említsük. Mindezekért 
adott hálát a gyülekezet szeptember 
19-én egy ünnepi istentisztelet kere-
tében, amelyen igei szolgálatot telje-
sített Főtiszteletű Dr. Fekete Károly, 
a Tiszántúli Református Egyházkerü-
let püspöke, aki örömmel idézte fel, 
hogy püspöksége hat éve alatt ez már 
a tizedik alkalom, hogy valamilyen je-
les esemény kapcsán itt lehet a nánási 
gyülekezetben. Elismerő szavakkal 

szólt mindarról a tudatos építkezés-
ről, amelyek az elmúlt évtizedek bölcs 
előrelátásán alapultak, amelyben fon-
tos elem volt a város vezetésével való 
szoros együttműködés is. Prédikáció-
jában emlékeztetett a lelki építkezés, a 
gyülekezet építésének nagyon fontos 
folyamatára is. 

Gacsályi Gábor Nagytiszteletű Úr 
tételesen beszámolt a fejlesztésekről, 
amelyek részben pályázati, részben 
saját erőforrások felhasználásával va-
lósultak meg, összeségében mintegy 
1,5 milliárd forintnyi összegben. Az 
ünnepi alkalmat megtisztelte jelenlé-
tével Őz Lajos esperes úr, aki a Haj-
dúvidéki Református Egyházmegye 
üdvözletét hozta el. Borbándi András 
a magyarlapádi és Pakulár István a 
tasnádi testvérgyülekezetek köszön-
tését tolmácsolták, és gratuláltak a 
gyarapodáshoz. A nagyszabású tervek 
megvalósításában sokat segített Tiba 
István országgyűlési képviselőnk is, 
aki további segítségéről biztosította a 
közösséget. 

Az ünnepi percek sorát az iskola új 
szárnyépületében kialakított könyv-
tár névadója zárta, amely felvette az 
éppen egy éve elhunyt, az iskolát 15 
éven át példaértékűen vezető igazga-
tó, Szabóné Marth Éva nevét, aki a 
most megvalósult fejlesztések egyik 
elindítója volt. 

(HNU)

Ft. Dr. Fekete Károly püspök úr tizedik alkalommal hirdetett igét a nánási temp-
lom szószékéből (fotó: HTV)

Az iskolai könyvtár avatása. Fotó: Molnárné Andrásné-forrás: refiskola-nanas.hu

A BOREKO Ustronban
A BOREKO Egyesület 2020-ban 
elnyerte a Nemzeti Kulturális Alap 
egyik pályázatát, melynek kereté-
ben könyvek, albumok kiadására, 
díszletek és jelmezek pótlására, 
majd egy lengyel-magyar közös 
kulturális program megvalósításá-
ra nyílott lehetőség. Így kezdődött 
az együttműködésünk egy ustron-i 
amatőr színtársulattal, amellyel ki-
dolgoztuk egy cserelátogatás tervét, 
összekötve egymás előadásainak 
megtekintésével.
Szeptember 24-én indultunk el a 
nagy útra, egy kényelmes kisbusszal 
Lengyelországba. Minden papírt, ok-
mányt, igazolványt becsülettel besze-
reztünk, de szerencsére egyik határon 
sem állítottak meg bennünket sőt, 
még lassítanunk sem kellett. Az első 
komolyabb megállónk Körmöcbá-
nyán volt. Az egykori Magyar Király-
ság egyik legjelentősebb, aranybányá-
szatáról nevezetes városában volt egy 
kis időnk nézelődni, gyönyörködni a 
látványban, még ha kicsit sötétedett 
is már. Egy kedves kis étterembe va-
csorázni is betértünk, s bár többen is 

kitűnően beszéltek közülünk angolul 
mégis kicsit nehezen értettek bennün-
ket a szlovák pincérek. Ekkor szinte 
a föld alól odaugrott egy középkorú 
férfi s tökéletes magyarsággal felaján-
lotta, hogy segít nekünk, így már 
könnyebb volt elmagyarázni, hogy 
például nekünk mindenről hivatalos 
számla kell. Kiderült, hogy a felvidéki 
Nyitráról érkezett alkalmi segítőnk s 
még neki volt megtisztelő, hogy köz-
reműködhetett a tolmácsolásban. Ké-
ső éjszaka érkeztünk meg Ustronba s 
bár egész úton terveztük, hogy milyen 
jókat beszélgetünk majd szobáinkban, 
bizony hamar álomba merültünk.

Másnap reggel megérkezett ottani 
„gardedámunk” Urszula Brodva-Ga-
walek a lengyel színtársulat egyik ki-
tűnő színésze s máris kellemes sétára 
invitált bennünket a Visztula partjá-
ra majd a városközpontba. Délután 
libegővel csodálatos és lenyűgöző 
utazást tettünk a Czantoria hegyre. 
Nem győztük fényképezni a látványt, 
hiszen a felhőket szinte kaviccsal meg-
dobhattuk volna, a völgyekben pedig 
festményként tárultak elénk az erdők, 

a rétek s a picike falvak, városok. Oda-
lent következett az újabb meglepetés. 
Az utazásunkat a libegőn automa-
ta fényképezőkkel megörökítették s 
azt meglehetett vásárolni. Egy testes 
mosolygós asszonyság a pult mögött 
viszont egyszer csak váratlanul, tört 
magyarsággal ránk kiállott: 

−Magyarok?
−Igen, yes, dá – válaszoltunk kicsit 

ijedten.
Felnevetett, valamit kiáltott len-

gyelül s kezünkbe nyomta az összes 
fotót.− Öt zlotyi – harsogta tovább 
s mi hamar megértettük, hogy igen 
méltányos kedvezményt kaptunk.

Más. A felvonószerkezetet kezelő 
egyik férfi odalépett vezetőnkhöz Ko-
roknai Zoltán tanár úr barátomhoz 
s angolul megkérdezte tőle, hogy mi 
hajdúnánásiak vagyunk e. Kiderült, 
hogy ő egy nánási sofőr emberrel dol-
gozott együtt éveken keresztül. Hiá-
ba, kicsi a világ. 

Este következett utunk lényege, a 
színházlátogatás. Egy impozáns, de a 
miénknél kisebb színházban fogadott 
az ottani társulat. Egy próbájukra ér-

keztünk, majd csak nekünk, előadták 
a teljes színdarabot. Bár végig lengye-
lül beszéltek, de a szinopszist ismerve 
jól szórakoztunk s végül az ajándéko-
zás és a közös fotó sem maradhatott 
el. Néhány hét múlva ők fognak meg-
látogatni bennünket s akkor majd 
mi bizonyíthatunk. Összességében 
engem az érkezésünk pillanata raga-
dott meg igazán. A takaros kis ven-
dégházunk udvarára megérkezve az 
éttermi részről hangos zene és éneklés 
hallatszott ki – mint később megtud-
tuk születésnapot ünnepeltek több 
tucatnyian. A hangos „lalázást” hall-
va döbbenten ismertük fel az Omega 
együttes Gyöngyhajú lány című sláge-
rét. Több, mint 400 km buszozás után 
magyar dal fogadott bennünket! Csak 
itthon jutott eszembe, meglehet di-
rekt tették be ezt a számot, hogy ked-
veskedjenek nekünk – tudták, hogy 
érkezünk – hisz még mindig érvényes 
a régi mondás: „Lengyel, magyar két 
jó barát.”

Kócsi Imre
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A Nánás Pro Cultura 
Nonprofit Kft. 

programajánlója

Gyerekgyógyászat
Szalay János Rendelőintézet Csohány Jenő Gyermek Egészségház

Gyerekgyógyászat - 4080 Hajdúnánás Tulipán u. 35. 
-október 1-től érvényes rendelési idők

Tanácsadás
Dr. Bíró Liliána  (I. számú gyermekkörzet)

e-mail: biroliliana.rendeles@gmail.com
web: http://lilidoktorneni.webnode.hu

hétfő 13:00-16:00 10:00-12:00
kedd 8:30-11:30
szerda 8:30-11:30
csütörtök 8:30-11:30
péntek 8:30-10:00 minden 3. héten 13:00-16:00

Dr. László Ibolya (II. számú gyermekkörzet)
Mobil: +36 30 / 449-8652

e-mail: praxis5063@gmail.com
hétfő 13:00-16:00
kedd 8:00-11:00
szerda 13:00-16:00
csütörtök 13:00-16:00 9:00-11:00
péntek 8:00-11:00 minden 3. héten 13:00-16:00

Dr. Szabó Judit (III. számú gyermekkörzet)
mobil: +36 30  / 303-1639

e-mail: gyerekorvos.hajdunanas@gmail.com
hétfő 8:00-11:00
kedd 13:00-16:00 10:00-12:00
szerda 8:00-11:00
csütörtök 13:00-16:00
péntek 8:00-11:00 minden 3. héten 13:00-16:00
Elérhetőség:
+36 52 / 381-811   107 mellék Dr. Bíró Liliána
+36 52 / 381-659   108 mellék Dr. Szabó Judit
+36 52 / 381-598   110 mellék Dr. László Ibolya
+36 52 / 570-657

}

Hajdúnánás kábelszolgáltatója, a Nánáskábel Kft. a Széchenyi 2020 
program keretében valósította meg energetikai fejlesztési programját. A 
GINOP-4.1.4-19-2020-01820 azonosítószámú projekt az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapból 6.04 millió forint vissza nem térítendő támogatásban része-
sült, melyet a vállalkozás a város központjában lévő épületének korszerűsítésére 
fordított. 

A 2021. áprilisában kezdődő és augusztus közepén befejezett projekt célja az 
épület energetikai megújítása volt, amelynek keretében megvalósult az épület 
tetőhőszigetelése, valamint egy korszerű napelemes rendszer telepítése. A beru-
házásnak köszönhetően a vállalkozás ezentúl környezetbarát módon állítja elő 
az épület villamosenergia igényének fedezésére szolgáló energiát, amely nem-
csak környezetvédelmi szempontból fontos előrelépés, de a gazdasági hatása is 
jelentős. A beruházás csökkenti a cég működési költségeit és jótékonyan hat a 
munkahelyek megtartására is. 

A projektről bővebb információt a www.nanaskabel.hu oldalon olvashatnak.

Cím: Befejeződött a 
Nánáskábel Kft. épületének 

energetikai fejlesztése

2021/szeptember/22

Sajtóközlemény

Lead: 
Európai uniós forrás segítségével épületenergetikai fejlesztések valósultak meg 
Hajdúnánáson. A 6,04 millió forint vissza nem térítendő támogatás keretében 
a Nánáskábel Kft. épületének tetőhőszigetelésére és korszerű napelemes rendszer 
telepítésére került sor. 

Kiállítások:
„Soha ne feledd, Kárpát hazánk és benne Erdély” Fábián Pál grafikus ki-
állítása. Helyszíne: a Kéky Lajos Városi Művelődési Központ galériája. Meg-
tekinthető: október 10-ig.
október 13 (szerda) 17:00: Kiállítás a Kőrösi Csoma Sándor Református Gim-
názium tanulóinak munkáiból. A kiállítást megnyitja: Kocsis Áron hitéleti 
igazgatóhelyettes. Helyszín: Kéky Lajos Városi Művelődési Központ galériája. 
A kiállítás megtekinthető november 5-ig.
október 9 (szombat) 13:00: Behajtási ünnepség
Program:
13:00 Adományozó ünnepség – Magyarok Kenyere Program;
13:30 Cifraszűr Néptánc Egyesület és a Bocskai AMI műsora, zenél a Bürkös 
Zenekar;
14:00 A Kuckó Művésztanya előadása – Tiszta, színes világ (öko mesejáték)
14:00 Pásztorkincsek Zágonyi Lajos hagyatékából – időszaki kiállítás megnyi-
tója; A kiállítást megnyitja: Buczkó József néprajzkutató, címzetes múzeum-
igazgató (helyszín: Portékaház)
Vajda Mária néprajzkutató előadása – A pásztorélet kincsei címmel
Draviczky Imre: Kulákok, kuláksorsok Hajdúnánáson című könyve második 
kiadásának könyvbemutatója. A könyvbemutatót tartja Dr. Csiszár Imre;
15:20 A Duna-Tisza Magyar Pásztorkutyás Hagyományőrző és Sport Egyesület 
pásztorkutya bemutatója
15:50 Aranyszalma Néptánc Együttes – karikázó
16:00 Hortobágyi csikósok bemutatója
16:20 A Behajtás ceremóniája, pásztortűz gyújtás, közös éneklés, tánc;
17:30 A góbé zenekar koncertje
Kísérőprogramok (13:00-18:00): Szárnyalló Népi Játszópark, Kenderkóc Né-
pi Játszóház és kézműves foglakozások, Nánási Portéka kóstoló, kisvonatozás, 
lovasszekerezés. Helyszín: Kendereskert
október 12. (kedd) 8:30, 10:30: Mesevarázs Gyerekszínházi Bérlet – Man-
dala Dalszínház: Micimackó visszatér
A 2019-2020-as Mesevarázs Gyerekszínházi bérletünk egyik elmaradt előadásá-
nak pótlásaként, szeretettel várjuk az érintett (bérlettel rendelkező gyerekeket) 
2021. október 12-én 8:30, illetve 10:30 perces kezdettel a Mandala Dalszín-
ház előadásában a Micimackó visszatér című mesedarabra. Jegyek korlátozott 
számban kaphatók. Ára 800 Ft/fő. Helyszín: Kéky Lajos Városi Művelődési 
Központ színházterme
október 22. (péntek) 18:00: Herczeg Ferenc: Déryné Ifjasszony – színjáték 
két felvonásban
A magyar nyelvű színjátszás kivívóiként tiszteljük a vándorszínészeket, ezeket 
az eltökélt alakokat, köztük az olyan nagy formátumú személyiségekkel, mint 
Déryné is volt. Az előadás főhajtás a magyar színjátszás hőskora előtt, ahol 
romantikus szerelmek, nagy fellángolások, szenvedélyes viszonyok szövevény-
ében hol küszködnek, hol csatát nyernek hivatásuk, a magyar nyelvű színját-
szás ügyéért folytatott küzdelemben. A színpadon megelevenedő miliőt átszövi 
a színház erejébe vetett hit, ezért a láthatatlan bizonyosságért zajló folytonos 
törekvés, melyben ki-ki a maga tehetségével, leleményességével vagy éppen 
fondorlatával próbál érvényesülni. Herczeg Ferenc kalandokkal, tréfákkal, fel-
fokozott érzelmekkel kikövezett színművét a színészek hangszeres játéka teszi 
még virtuózabbá. A darabot rendezte: Vidnyánszky Attila. 
A belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrációs jegyek 2021. szeptember 
27-től a Kéky Lajos Városi Művelődési Központ információjában igényelhetők. Az 
előadás a Déryné Program hozzájárulásával valósul meg.
október 23. (szombat) 15:00: Ünnepi megemlékezés az 1956-os forradalom 
65. évfordulója alkalmából. 
Program:
15.00 Ünnepi műsor az 1956-os forradalom emlékére. Fellépnek a Múzsák 
Társulat művészei: Endrődi Ágnes, Tövispataki Beáta és Kátai István. Helyszín: 
a Kéky Lajos Városi Művelődési Központ színházterme.
A műsor után ünnepi beszéd és koszorúzás az 1956-os emlékműnél. Beszédet 
mond: Dr. Tiba István országgyűlési képviselő.
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Lapunkban hagyomány, hogy a köz-
tünk élő, hosszú évtizedekig tanító-
oktató pedagógusokról – tanítók-
ról, tanárokról, - megemlékezünk, 
amikor megkapják díszes jubileumi 
diplomájukat. Nagyon ritka azon-
ban azok száma, akik megérik, hogy 
kézhez vehessék a Márvány-diplomát, 
amelyet 75 évvel azután kapnak, hogy 
megszerezték első diplomájukat. Ezt a 
szép kort érte meg Draviczky Imréné, 
Balázsy Irén, aki 1946-ban végzett a 
Nyíregyházi Állami Református Ta-
nítóképző Intézetben, és idén nyáron 
vehette át a Nyíregyházi Egyetemen 
az igen megtisztelő Márvány-diplo-
mát.

A demecseri születésű Balázsy Irént a 
szülők iskoláztatták – ami szinte ál-
talános volt a református családoknál, 
hogy ha tehették, taníttatták a tehet-
séges gyermekeket, - a családban pl. 
többen is a tanítói hivatást gyakorol-
ták. Így került az elem iskola végezté-
vel a nyíregyházi Leány Kálvineumba, 
( Kálvin Jánosról elnevezett középfo-
kú oktatási intézmény), majd innen 
a Nyíregyházi Állami Református 
Tanítóképző Intézetbe. Nem voltak 
ezek könnyű évek, javában zajlott a 
második világháború mialatt iskolába 
járt. 1946-ban végzett, és első mun-
kahelye a demecseri Népiskola volt, 
ahol bizony nagyon szegényes körül-
mények között folyt a tanítás. Nem 
sokkal ezután – egészen pontosan 
1953-ban – ismerkedett meg a hajdú-
nánási Draviczky Imrével, akivel egy 
életre szólóan kötötték össze életük 
fonalát: 1954-ben összeházasodtak és 
Hajdúnánásra került az akkori Leány, 
később II.sz. Általános Iskolába, ahol 
több mint negyven éven át oktatta a 
legkisebbeket, általában első, második 
osztályos nebulókat. Megtanította 
őket írni, olvasni, számolni, minden-
re, ami fontos az életben. Mint mond-
ja, „Neveltem őket a szépre-jóra, ember-
ségre, egymás segítésére, hazaszeretetre, 
a nagybetűs ÉLET-re. Sok éven keresz-
tül nagy létszámú osztályokat tanítot-
tam, ami azt jelentette, hogy nem volt 
ritka a 45–50 gyermek egy osztályban 
– mégis mindenkit megtanítottam az 
alapvető ismeretekre, és minden tanít-

ványomból becsületes állampolgár lett. 
Nagyon sok tanítványom követett a pe-
dagógus pályán. Talán nem véletlenül„. 
Férje, Draviczky Imre, Imre bácsi, 
szülővárosa elkötelezett helytörténeti 
kutatója is volt a pedagógus hivatás 
gyakorlása mellett, akinek munkáját 
mindig nagy szeretettel segítette. De 
nem csak ebben állt mellette, segített 
a jó hangulatú kirándulások megszer-
vezésében, és kitartottak egymás mel-
lett azokban a nehéz időkben is, ami-
kor Imre bácsit – 1956 után – koholt 
vádak alapján elhelyezték a városból, 
és 12 éven át a szomszédos Tiszavas-
váriban tanított. A sok-sok évtized 
alatt tragédiák is árnyékolták életét, 
fiatalon elveszítette fiát, majd egyik 

unokáját. Napjai most már csendesen 
telnek, túl a kilencvenedik életévén. 
Sok-sok élettapasztalattal a háta mö-
gött üzeni az ifjú tanító-tanár jelöl-
teknek; csak az válassza ezt a ma sem 
könnyű, rögös életpályát, aki mélysé-
ges elhivatást érez a TANÍTÁS iránt, 
aki szeretettel, tisztelettel fordul az 
apróságok felé, hiszen az első iskolai 
évek alapvetően határozzák meg egy 
gyermek további viszonyát az isko-
lához, pedagógusokhoz, tanuláshoz. 
Gratulálunk Irénke néninek és még 
további derűs „őszidőket” kívánunk 
olvasóink nevében is. 

Rigó Tamásné 
– Fotó: magánarchívum

Székely Menekültek Emléknapja
A szeptember a székely menekülés és 
befogadás hónapja, ugyanis 1916-ban 
ezekben a napokban érkeztek áttelepí-
tő vonatokkal, vagy éppen szekér fo-
gatokon a román katonai betörés mi-
att menekülni kényszerült családok.

Az idei, szintén két naposra tervezett 
emlékünnep a 11. volt már, melynek 
eseményei most is a római katolikus 
templomban zajlottak. Szeptember 
25-én délután Meister Éva, erdélyi 
származású előadóművész Trianoni ha-
rangok címmel emlékműsort mutatott 
be, amely mintegy lélektani előkészítő-
je is volt a másnapi eseményeknek.

26-án 11 órakor az ünnepi szent-
misét a Ft. Juhász Imre kanonok 
plébános úr által felkért balánbányai 
plébános, Szecsete Zoltán főtisztelen-
dő atya mutatta be. Ez a fémbányásza-
táról ismert település az Olt és a Maros 
eredés pontja közelében, Felcsík északi 
szegletében található. 1916-ban erről 

a vidékről is érkeztek hozzánk me-
nekülni kényszerült székelyek. Pré-
dikációjában a fiatal, energikus lelki-
pásztor megrázó történeteket idézett, 
mégpedig híveinek elbeszélései alap-
ján, ugyanis az ottaniak emlékezete 
nagyapáik elmondásai alapján ma is 
őrzi a szomorú napok emlékét.

Az ünnepi szentmise a templom 
kertjében felállított különös emlékjel 
megszentelésével zárult. Papi szolgá-
latával évről-évre visszatérő vendége 
volt ugyanis az ünnepi eseményeknek 
a Kilyénfalván szolgáló plébános, Ft. 
Fejér Lajos atya, aki 2020-ban meg-
tért Teremtőjéhez. Azon a települé-
sen szolgált, melynek szülötte volt a 
gyermekként ugyancsak menekülni 
kényszerült Jakab Antal, aki évtize-
dek múltán gyulafehérvári püspök 
lett. Bár Fejér Lajos atya porhüvelyét 
szülőhelye, Csíkszentgyörgy temp-
lomkertje, a cinterem ölelte magába, 

fába faragva és kőbe vésve Hajdúná-
náson is meg kívántuk őrizni emlékét. 
Olyan székely pap hinthetett szentelt 
vizet a székely pap emlékjelére, akinek 
Fejér Lajos atya, nem csupán a közép-
iskolában, hanem a gyulafehérvári te-
ológián is tanára volt.

A szép számú résztvevő jelenlétében 
zajlott ünnepi eseményen most is je-

len voltak a plébánia filiáinak telepü-
léseiről érkezett híveink, ugyanis ez a 
nap az ő ünnepük is, hiszen 1916-ban 
hozzájuk is érkeztek székely menekül-
tek. A sziporkázó napfényben zajlott 
esemény résztvevői - asszonyaink 
jóvoltából – most is szerény szeretet 
vendéglátásban részesültek.

B.J.

Márvány-diploma

Ft. Szecsete  Zoltán szentmise bemutatása közben
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Anyakönyvi hírek
Gratulálunk a 2021. szeptember hónapban Hajdúnánáson 
házasságot kötött pároknak!
2 Jankovics Barbara Melitta – Szabó Dávid
2 Molnár Anna – Jámbor Tamás
2 Nyakas Beáta – Nagy Imre
2 Oláh Adrienn – Fazekas Miklós
2 Pongor Mónika Zsófia – Vári Kornél
2 Poór Brigitta Ildikó – Kovács László
2 Szatlóczki Márta – Ilyés Lóránt

Köszöntjük Hajdúnánás legifjabb lakóit!
3 Sajó László Gergő
3 Sándor Zsolna Katalin

Ebzárlat és legeltetési tilalom HIHETETLEN DE IGAZ!

Napelemre, fűtéskorszerűsítésre, 
nyílászárók cseréjére

2,9-11,5 millió forint
ingyen bárkinek!

Önerő nem szükséges!
Mindent mi intézünk!

Hívjon a részletekért!
30/345-4724, 30/876-0112, 

52/950-955

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, 
hogy dr. Tóth István járási főállat-
orvos HB-07/ÉÁO/02224-2/2021. 
ügyiratszámú határozatában 2021. 
október 04 – 2021. október 25. kö-
zötti időszakra ebzárlatot és legeltetési 
tilalmat rendelt el a Hajdúnánás kül-
területén lévő rókák veszettség elleni 
kezelése miatt.

Kérjük a lakosságot, hogy a zárlat 
ideje alatt a veszettség elleni védekezés 
részletes szabályairól szóló 164/2008. 
(XII. 20.) FVM rendelet 8. § (5) 
bekezdése szerint eljárva, fokozot-
tan figyeljenek a tulajdonukban lévő 
ebekre, gondoskodjanak azok tartási 
helyükön való biztonságos elhelyezé-
séről, szökésük megakadályozásáról. 
A zárlat ideje alatt a kutyákat a tartási 

helyükről csak pórázon és szájkosárral 
szabad kivinni. Továbbá a települést 
csak érvényes veszettség elleni oltással 
rendelkező kutyák és macskák hagy-
hatják el, melyet a hatósági állatorvos 
kedvező eredményű vizsgálattal tá-
maszt alá, és engedélyt ad rá.    

A közleményben foglaltakkal kap-
csolatban további információt tartal-
maz a hivatkozott jogszabály, illetve 
a Hajdúnánási Járási Hivatal által 
küldött tájékoztatás megtekinthető 
Hajdúnánási Közös Önkormányza-
ti Hivatal (címe: 4080 Hajdúnánás, 
Köztársaság tér 1. szám) Városfejlesz-
tési és Üzemeltetési Irodáján (27. szá-
mú iroda

Dr. Kiss Imre 
jegyző 

ELEKTROMOS LOMTALANÍTÁS
Tisztelt Lakosság!

Értesítjük Önöket, hogy 2021. október 14-én (csütörtök) 
8-14 óráig

Hajdúnánás, Bartók Béla krt. 27. szám alatti ingatlanon (volt textilüzem 
udvarán)

a háztartásokban összegyűlt, feleslegessé vált, megbontatlan állapotú (nem szét-
szerelt) fémtartozékokkal rendelkező elektromos berendezések (pl.: hűtőgépek, 
centrifugák, mosógépek, gáztűzhelyek, rezsók, mikrohullámú sütők, televízi-
ók, számítógépek, monitorok…stb.) térítésmentes leadására van lehetőség.

VÁLTOZÁS
A képcsöves eszközöket (televíziók, monitorok) kizárólag 50 Ft/kg-os ár 
kifizetés ellenében tudjuk átvenni, mivel az említett eszközök képcsövei 
veszélyes hulladéknak minősülnek!

Hajdúnánás Városi Önkormányzat

Egy csepp = ezer liter

Tudom, hihetetlen a címben foglalt 
állítás, mégis igaz. Éspedig azért, 
mert egyetlen csepp sütőolaj, azaz 
elhasznált étolaj, a talajba kerülve 
ezer liternyi talajvizet képes tönkre-
tenni.

Illendő hát feltenni a kérdést, 
hogy Ön mit tesz ezzel a konyhai 
„melléktermékkel”? Hallani vélem a 
különféle válaszokat…És hallom a 
mentegetőzéseket, hogy nincs hová 

elhelyezni, senkinek nem kell, stb. 
Meg aztán állattartás sincs már ott 
sem, ahol korábban volt, így nincs, 
ami elfogyassza.

Pedig itt, Hajdúnánáson is van 
egy átvevő pont, ahol leadhatók az 
elhasznált sütőolajok. Hogy hol? A 
MOL benzinkútnál. Csupán egy kis 
fáradozás, és megszabadulhatunk et-
től a veszélyes hulladéktól. Most am-
olyan országos mozgalom is indult a 
fölöslegessé vált, de újrahasznosítható 
olajféleségek átvételére. Csak élni kell 
a lehetőséggel, hogy ne közvetlenül a 
talajba vagy éppen a konyhai moso-
gatóba kerüljön. Mert egy cseppnyi 
használt olaj is tengernyi bajt okoz-
hat, elsősorban utódainknak.

B.J.
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„Számadó gulyás voltam a Hortobágyon”

Túl a nyolcvanon, szálfa termetű em-
ber ma is a Kinizsi utcában lakó Mező 
Sándor. 

„Messzire nyúlik az én életem” - gön-
gyölíti az emlékezés fonalát az utolsó 
számadó gulyások egyike. Merthogy 
nagy idők tanúja.

„Én voltam a tízedik gyermek a 
családban. Három tanyás birtokunk, 
amely több mint 130 holdat tett ki, a 
Királydombnál terült el. Édesapám gyö-
nyörű magyar tarka, meg szürkemarhát 
nevelt, meg aztán tartottunk disznót, 
juhokból meg egész nyájat. Alig múlt a 
második nagy háború, bojtárnak álltam 
Gorzsás Antal számadó mellé, akinek a 
kezére 100-130 darab nagyjószágot 
adtak a gazdák. Az állatok utáni járás 
még meg is járta, de nekünk, a négy-
öt kisbojtárnak a legnagyobb feladatot 
a vízhúzás jelentette a kétgémű kútból. 
Beleálltunk a hatalmas kút öblébe, egy 
deszkapallóra, s azon egyensúlyozva 
húztuk favederrel száz számra a friss 
vizet a favályúkba. Emberpróbáló volt, 
azt mondhatom. De én akkor még gye-
rek voltam.”

A bojtárkodás 1959-ig tartott. 
Tsz-esítés, magántulajdon elvétel, 
kuláklistára kerülés. A család tekin-
télyes birtokából nem maradt sem-

mi, a jószágokból meg mindössze két 
üszőcske. A legényemberré érett fiú 
1968-ban, más választási lehetőség 
híján apját követve, a Haladás Tsz 
tagja lett. És itt ismét összetalálkozott 
útja a nagyjószágokkal. Összeverő-
dött ugyanis 200-300 szarvasmarha, s 
azokhoz pásztorra volt szükség. Még-
pedig a Tedeji legelőn. Az időközben 
családossá vált és katonaidejét is kitöl-
tött fiatalember felelős számadóként, 
kisbojtárokkal kisegítve vigyázta a gu-
lyát egészen 1986-ig, amikor a Béke 
Tsz a Hortobágyon tartott jószágai-
hoz számadót keresett. Mező Imrében 
meg is találta. 

„Szép élet volt. A Kunok legelőjének 
nevezett helyen, meg a Kanalas-kúton 
bérelt legelőt a tsz a saját, meg a magán 
emberek jószágai számára. 300-350 da-
rab jószágot adtak a kezemre. Bojtárom 
már csak egy volt, Porkoláb Gábor. De 
így is győztük. Általában kinn laktam 
egy pásztorkunyhóban, amelyhez tar-

tozott egy szín, a takarmány számára, 
mert velem volt a lovas fogatom is. Én 
ló nélkül nem tudtam meglenni. Ez a 
világ 1996-ig tartott. Egészségügyi okok 
miatt abba kellett hagynom, meg aztán 
más idők jöttek már, és nagyon lecsök-
kent a Tsz jószágainak a száma is.”

A büszke tartású számadó gulyás 
mégsem maradt jószág nélkül. Meg-
tartotta gyönyörű pej lovait, melyek-
kel a rendszerváltást követően ismét 
hagyománnyá formálódott szüreti 
felvonulások elmaradhatatlan résztve-
vője volt. 

Mára már csak az emlékek marad-
tak, meg a színes fotográfia a parádés 
fogatról. Meg a gulyáskalap a pásztor-
bottal, melyek mestersége címerei vol-
tak egykoron. A falra akasztott kalapot 
kiszikkasztotta ugyan a szoba melege, 
ám az itt közölt fénykép kedvéért fel-
öltve, mintha új életre kelt volna gaz-
dájával együtt.

Buczkó József

Őshonos állataink nyomában - a szürkemarha

A szürkemarha egy valódi hungari-
kum, amely szépségével, szilajságával, 
őserőt sejtető impozáns megjelenésével 
az Alföld világszerte ismert jellegzetes-
ségeihez tartozik, s egyben a Kende-
reskert emblematikus őshonos állat-
fajtája, melynek tartása Hajdúnánáson 
komoly hagyományokra tekint vissza. 
Az 1935-ös adat szerint a megközelí-
tően négyezer (3952) szürkemarhát 
tartottak Hajdúnánáson, többet mint 
a hajdúvárosokban összesen. Szépsé-
gük az egykori nánási költőt, Gulyás 
Gábort is megihlette, Hajtás című 
versében így ír róluk:: „Megállnak, vil-
lásszarvukon/ Betlehem csillagával/ Val-
latom időtlen szemük/ kisgyermek szavá-
val:/ „Milyen volt? Emlékeztek rája...?”

Sokáig igen nagyra becsülték az egy-
szerű paraszt emberek ezt a nemes fajt, 

mely amellett, hogy jól viseli a rideg-
tartást, sokszoros hasznosítású. Erős 
alkatából adódóan alkalmas az igavo-
násra, tejet és húst biztosít, csontjából 
annak idején enyvet főztek, bőréből 
ruhadarabokat, bocskort, tarisznyát, 
vagy éppen ostort készítettek. 

A mezőgazdaságban bekövetkezett 
radikális változások miatt viszont erre 
a sokszínűségre már nem volt olyan je-
lentős igény, egyre inkább előtérbe ke-
rültek az egy-egy funkcióra kitenyész-
tett fajták, a II. világháborút követően 
pedig megszüntették a tenyésztést, 
mert az akkori vezetés úgy gondolta, 
hogy a magyar szürke nem veheti fel 
a versenyt a modern állományokkal. 
Ennek következtében a ’60-as évekre 
a szürkemarha létszáma az egész or-
szágban, így  városunkban is vészesen 

megfogyatkozott. Hosszú éveknek, 
sőt évtizedeknek kellett eltelnie, hogy 
ismét ráeszméljenek a magyarok mi-
csoda kincs van a birtokukban. Mert 
a szürkemarha értékét nem csupán a 
szentimentális kötődés adja! 

Húsa ma is kiváló alapanyag, mely 
2011. decembere óta "Magyar szür-
kemarha-hús" néven EU-s oltalmat 
is élvez. 

Tény, hogy nem a legegyszerűbb 
alapanyag, s némi gasztronómiai isme-
ret szükséges az elkészítéséhez, ugyanis 
a legtöbb marha fajtához képest a húsa 
szárazabb. Ez a ridegtartásból adódik, 
mivel az igazi szürkemarhát soha nem 
kötik be az istállóba, hogy ott hizlalják 
fel. 

A szárazabb, magas pigmenttartal-
mú sötétvörös húsa remek alapanyaga 
lehet a különböző prémium minő-
ségű szalámiknak és kolbászoknak, 
melyeket a Nánási Hús kínálatában 
gyakorta megtalálhatnak a hajdúná-
násiak. De hagyományainkhoz híven 
olyan pörkölt készíthető belőle, ami-
ből minden egyes falat eszenciaként 
hat az emberi szervezetre, vagy akár a 
megfelelő húsokkal párosítva ínyenc 
hamburgerként is landolhat a tányé-
runkon. 

Receptajánlónkban egy a Városi 
Húsboltban (Arany János utca 45.) 
előrendelhető szürkemarha-mangalica 
burger receptjét kínáljuk olvasóink-
nak, mely méltó módon ötvözi mind-

két hús előnyét, így teremtve meg a 
tökéletes ízélményt. 

Szöveg és fotó: Ferenczy Boglárka

Szürkemarha – mangalica húspogá-
csák 8 főre 
Hozzávalók: 
65 dkg  szürkemarha nyak,
35 dkg mangalica lapocka, 
2 dkg só, 
0,2 dkg bors, 
2 gerezd zúzott fokhagyma, 
1 csipet kakukkfű. 
Elkészítés: 
A húst kétszer átdaráljuk, alaposan 
elkeverjük a fűszerekkel, majd 8 po-
gácsát formálunk. Az elkészült hús-
pogácsákat sütés előtt 20 percig szo-
bahőmérsékleten tartjuk, majd forró 
serpenyőben mindkét oldalukat 3-3 
percig sütjük. 
Ezt követően tetszés szerint összeállít-
juk a család kedvenc hamburgerét. De 
annak érdekében, hogy a szürkemarha 
ízét élvezhessük a mártások és a zöld-
ségek mértékét ne vigyük túlzásba! 

Ételfotó:Nánási Portékázó Bisztró



8 Hajdúnánási Újság 2021. október 7.
Im

pr
es

sz
um

Im
presszumTájékoztatjuk olvasóinkat, hogy a cikkekben megjelenő, a hirdetések és játékok során felvett személyek személyes adataik az információs önrendelkezésről és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek megfelelően kerülnek kezelésre. 

Az adatok kezelése az érintettek hozzájárulásával történik. Az adatokat a hirdetések közzététele, illetve a játékok lebonyolítása céljából kezeljük, az adatok feldolgozását a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. végzi. Az érintettek felvilágosítást kérhetnek az 
általunk kezelt személyes adatok köréről, felhasználásuk módjáról és céljáról, és bármikor kérhetik azok helyesbítését, felhasználásuk korlátozását, törlését. Kéziratokat és fotókat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. 

Kiadó: Nánás Pro Cultura Nonprof it Kft. 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6. 
Megjelenik: havonta két alkalommal, 2000 példányban, ingyenesen Hajdúnánás és Tedej háztartásaiban

Felelős kiadó: Szilágyi Erzsébet ügyvezető • Főszerkesztő: Rigó Tamásné
Tördelés: Dekorinfo Plusz Reklámiroda • E-mail: hajdunanasi.ujsag@gmail.com • Tel.: 06-70/445-40-51, 06-52/382-400

Hirdetésszervező: Oláh Erika • 06-70/445-40-51 • Nyomás: Litográfia Nyomda • ISSN 1215-9689

NŐI KÉZILABDA NB I/B
Eszterházy SC - Hajdúnánás SK 32 
- 22 (15 - 12) 
Eger 250 néző. Vezette: Hajdú, Ha-
lász. (szeptember 18.) 
Hajdúnánás SK: Szabó L (kapus), Sza-
bó P 1, Nyakó 2, SÁPI G 5, Sápi B 
1, Kovács 3, Soltész 2. Csere: Kozma 
T, Reszegi (kapusok), Tar L, Poór 1, 
Kelemen 1, Vámosi 2, PETROVICS 
4/2, Kostyó. Edző: Dajka István Imre
Hétméteres: 3/2, illetve 3/2. Kiállítás: 
10 perc, illetve 4 perc.
Dajka István Imre: A mérkőzés 41. 
percéig volt esélyünk hogy méltó el-
lenfele legyünk a jó erőből álló ha-
zaiaknak. Onnantól kezdve egy 13 
perces összeomlás következett mind 
támadásban, mind védekezésben Az 
egri csapat ezt egy 8- 0-ás rohammal 
büntette, és megérdemelten nyerte 
meg a mérkőzést. Többen adósok 
maradtak a jó teljesítménnyel.
Ifjúsági I. osztály Kelet: Orosházi NKC 
- Hajdúnánás SK 30 – 18 (14 – 8)
Orosháza 1 néző. Vezette: Kovács, 
Papp. (szeptember 18.)
Hajdúnánás SK: Cziczás (kapus), Ba-
logh, Veres Boglárka, Repák 1, KOS-

TYÓ 6/1, Gergely 2, Veres Barbara 
3. Csere: Czipa (kapus), Kónya 4/1, 
Cseke 1, Murvai, Szabó, Lakatos 1. 
Edző: Jenei Tamás Tibor
Hétméteres: 5/5, illetve 7/2. Kiállítás: 
8 perc, illetve 8 perc.
Jenei Tamás: A mérkőzés 23. percéig 
fej-fej mellett haladtak a csapatok. Ke-
mény védekezés és pontatlan támadó 
játék jellemezte mind a két csapatot. 
Az első félidő utolsó 7 percében min-
den támadásunk eladott labdával vég-
ződött, amiből az ellenfelünk könnyű 
gólokat érhetett el. A második félidő-
ben próbáltunk visszakapaszkodni a 
meccsbe, de a helyzeteinket nem tud-
tuk gólra váltani. A rengeteg ziccer hi-
ba mellett a 7 métereseket sem lőttük 
be, így még nagyobb lett a különbség. 
Úgy gondolom nincs ekkora különb-
ség a két csapat között, de ma a kon-
centráltabb, pontosabb hazai együtt 
megérdemelten tartotta otthon a két 
pontot. A lányok jól küzdöttek a mér-
kőzés végéig, de ezeket a pontatlansá-
gokat mindenképpen javítanunk kell.

-kábé-

FÉRFI KÉZILABDA NB II
Berettyó MSE – Hajdúnánás FKK 
36 - 30 (20 - 13)
Berettyóújfalu. 100 néző. Vezette: 
Móré, Pásztor. (szeptember 18.)
Hajdúnánás FKK: Torma (kapus), 
Kiss 6/1, Ötvös N 7, Kelemen 7, 
Molnár 3, Tupicza 1, Orosz 4. Cse-
re: Nyakó (kapus), Kovács, Bencze 2, 
Deli, Nyeste, Harsányi. Edző: Ban-
csók Károly
Hétméteres: 5/3, illetve 2/1. Kiállítás: 
10 perc, illetve 6 perc.
Bancsók Károly: Egy csapatra való 
hiányzót nem bírtunk elviselni, 20. 
percig voltunk ellenfelei a jó erőkből 
álló berettyói csapatnak. Sajnos. Az 
eredmény a mérkőzés alapján szá-
munkra hízelgő. Nagyon nehéz baj-
nokság előtt állunk, de bízunk a jobb 
és eredményesebb folytatásban.
Ifjúsági mérkőzés: Berettyó MSE – 
Hajdúnánás FKK 30 – 33 (14 – 18)
Berettyóújfalu. 50 néző. Vezette: Gyi-
mesi, Kincses. (szeptember 18.)
Hajdúnánás FKK: Nyakó (kapus), 
Kelemen, Molnár 16/1, Péntek 1, 
Deli 6, Gönczi 4, Széki 6. Csere: Csi-
szár, Urgyán, Bodogán. Edző: Ban-
csók Károly
Hétméteres: 3/3, illetve 1/1. Kiállítás: 
10 perc, illetve 4 perc. 
Bancsók Károly: A srácok bebizo-
nyították, hogy nehéz helyzetünk el-
lenére: a távol levő edzőjükért illetve 
sérült, betegség miatt hátráltatott tár-
saikért tudnak harcolni, küzdeni tu-
dásból jelesre vizsgáztak. Köszönöm 
nekik a hozzáállást.

Hajdúnánás FKK – Kállósemjéni 
SZSE 26 - 20 (12- 8)
Hajdúnánás: 100 néző. Vezette: Ma-
jor, Szuromi. (szeptember 25.)
Hajdúnánás FKK: Torma (kapus), 
Kiss 5, Király 4, Kelemen 3, Deli 1, 
Ötvös N 7, Molnár 3. Csere: Nyakó 
(kapus), Orosz 2, Nyeste, Bata 1, 
Bencze, Harsányi, Kovács. Edző: Ban-
csók Károly
Hétméteres: 0/0, illetve 4/3. Kiállítás: 
6 perc, illetve 10 perc.
Bancsók Károly: Nehéz mérkőzésen 
vagyunk túl, sok hibával játszottunk 
és nem álltunk hadilábon a szerencsé-
vel sem, de nagy energiákat is mozgó-
sítottunk a győzelem megszerzésének 
érdekében. Igazi csapatmunka volt, 
mindenki hozzátette a magáét, kiváló 
teljesítménnyel a kapuban. Gratulá-
lok a srácoknak.
Ifjúsági mérkőzés: Hajdúnánás FKK – 
Kállósemjéni SZSE 25 – 26 (12– 14)
Hajdúnánás: 50 néző. Vezette: Mészá-
ros, Kardos-Szücs. (szeptember 24.)
Hajdúnánás FKK: NYAKÓ (kapus), 
SZÉKI 3, GÖNCZI 2, RADÓ 4, 
DELI 4, MOLNÁR 12/1, KELE-
MEN. Csere: PÉNTEK, CSISZÁR, 
URGYÁN. Edző: Labancz Mihály
Hétméteres: 1/1, illetve 4/2. Kiállítás: 
12 perc, illetve 8 perc.
Labancz Mihály: Az alázat magas-
iskolája volt, amit produkáltunk. Le 
a kalappal a csapat előtt. Gratulálok 
nekik.

-kábé-

Értékes döntetlenek
Bár négy forduló óta képtelenek va-
gyunk nyerni s az ötödikben is a baj-
nok aspiráns ellen maradtunk alul, a 
két utolsó találkozót egalizáltuk, ösz-
szességében értékes pontokat szedtünk 
össze az elmúlt három mérkőzésen.
Hajdúnánás FK– Balmazújváros 
FC 1–3 (1–1)
Néző. 100 Vezette: Tatár I. (Kiss A., 
Árva A.).
Hajdúnánás FK: Tömöri A., Papp L. 
(Kiss L.), Mezei J. (Balla K.), Lin-
zenbold Zs., Vadász L., Újvári Zs. 
(Uri M.), Lakatos N. (Kökényesi Zs.), 
Fodor J. (Csatári D.), Bohács B., Ko-
vács G., Lovas M. (Hortó A.). Edző: 
Daróczi Péter. Gól: Újvári Zs., illetve 

Rőth A., Csiszár Sz., Kerekes B. 
Egy félidőnyi jó játék nem bizonyult 
elégnek ahhoz, hogy szorosabb mér-
kőzést tudjunk játszani a bajnoki 
aranyra törő Balmazújváros ellen. Ha-
tározottan kezdtük a találkozót és egy 
Újvári gólnak köszönhetően ráijesz-
tettünk a vendég gárdára. Azonban 
látszott, hogy a két társaság nem egy 
célért küzd, hisz az újvárosi alakulat 
magasabb sebességbe kapcsolt. A foly-
tatásban pedig még jobban kiütközött 
az erőnlétbeli különbség és a Lajos Fe-
renc által dirigált vendégek a maguk 
javára, fordították az eredményt.
Nyíradony VVTK–Hajdúnánás FK 
2–2 (1–0)

Néző:150 Vezette: Tóth T. (Szabó P., 
Nagy R.)
Hajdúnánás FK: Tömöri A.–Lovas M. 
(Makó B.), Linzenbold Zs., Bencze 
D., Kerek B. (Mezei J.), Andorkó S. 
(Fodor J.), Újvári Zs., Tóth B. (Kiss 
L.), Bohács B., Lakatos N., Papp L. 
(Balla K.). Edző: Daróczi Péter.
Gól: Kovács Gy. (2), illetve Papp L., 
Lakatos N. Ifi: 0–7.
Habár az Adony szerezte meg a vezető gólt, 
a mieink korántsem adták fel. A második 
játktrészben sikerült is kiegyenlíteni s ez 
kicsit talán megkettőzte lelkesedésünket. 
Edzőnk szerint tanulságos mérkőzést vív-
tunk. Küzdöttünk, helyenként jól játszot-
tunk, de a végjátékban nem sikerült meg-
szerezni a győzelmet. Végül pedig gratulál 

Papp Levinek az első felnőtt góljához!
Hajdúnánás FK – Monostorpályi SE 
3–3 (1–2)
Néző: 100
Vezette: Orosz J. (Gyarmati I., Géhl B.)
Hajdúnánás FK: Tömöri A., Papp L. 
(Kökényesi Zs.), Bencze D. (Kiss L) 
Tóth B., Vadász L. (Mezei J.), Lin-
zenbold Zs., Újvári Zs., Lakatos N., 
Bohácsi B., Andorkó S., Lovas M. 
(Balla K.).
Edző: Daróczi Péter
Gól: Lovas M., Vadász L., Újvári Zs., 
illetve Nyilas Sz., Bojti Á., Bacsó A. 
Ifi: 0–3
Jelenleg a 9. helyen állunk 8. ponttal.

Kócsi Imre

Világos indul és 2 lépésben mattot ad.

Honfi György Budapest, 2018

Sakkfeladvány


