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Választás 2022

Útfelújítás, új óvoda, megújuló városi piac

Jelentős fejlesztések valósulnak meg 
megyeszerte az útfelújítási program 
keretében, amelyből Hajdúnánás 
is részesül. Így a Magyar Közút ke-
zelésében lévő nagykörút jelentős, 
4,5 km-es szakaszát is felújítják. 
Erről, és egyéb, már elnyert TOP+-
os uniós fejlesztésekről tartott saj-
tótájékoztatót március 25-én Tiba 
István országgyűlési képviselő, Csi-
szár Imre alpolgármester, a megyei 

közgyűlés tagja, illetve Kocsis Áron 
önkormányzati képviselő.
Az utak állapota manapság igen meg-
határozó tényező, hiszen a gépjár-
műtulajdonosok réme a hepe-hupás, 
gödrös, rossz minőségű aszfalt, amely 
sokszor okozhat olyan meghibásodást 
a járműben, amely jelentősen megter-
helheti a pénztárcát. Az utak mentén 
lakók közérzetéről, a poros légszeny-
nyeződésről már nem is beszélve. En-

nek okán néhány évvel ezelőtt már 
elkezdődött a nagykörút felújítása, 
amely most tovább folytatódik, egy 
4,5 km-es szakaszon a Dorogi utcai 
kereszteződéstől a Tiszavasvári utcai 
kereszteződésig. A beruházás a Ma-
gyar Közút Nonprofit Zrt. beruhá-
zásban valósul meg, hiszen az út nem 
Hajdúnánás, hanem a cég kezelésében 
van. Ezt és még egyéb örvendetes hírt 
jelentett be március 25-én Tiba István 
országgyűlési képviselő, Csiszár Imre 
alpolgármester, a Hajdú-Bihar Me-
gyei Közgyűlés tagja, és Kocsis Áron 
a helyi 5.sz. választókerület önkor-
mányzati képviselője.
Az útfelújítás mellett jelentős TOP+-
os nyertes pályázatai is van a városnak. 
Ami még a januári közmeghallgatá-
son csak reménység volt, az március 
végére valósággá vált; mint Csiszár 

Imre jelezte, a megyei közgyűlés már-
cius 16-án egyhangúan szavazott meg 
Hajdúnánásnak három pályázatot, 
mintegy 1,1 milliárd Ft. értékben. 
Zöld utat kapott a város északi részé-
re tervezett új óvoda megépítése,(a 
tervek szerint a volt TÜZÉP-telep 
helyén), megvalósulhat a piac re-
konstrukciós terve, és ismét jut forrás 
energetika beruházásokra is.  

(HNU)

Alig nulla fok feletti hőmérséklet, 
eső, hó kellemetlen télutói időjárás 
köszöntött Magyarországra április 
3-án, a 2022. évi választások és nép-
szavazás napján. A rossz idő ellenére 
közel 70%-os volt a részvétel. Mint 
ismeretes Hajdú-Bihar megye 6.sz. 
egyéni választókerületében 6 képvi-
selőjelölt indult a választók voksainak 
megszerzéséért. 
Néhány számszerű adat választókerü-
letünkről:
Névjegyzékbe felvettek száma: 67.524 
Szavazáson megjelentek száma:
 43.556
Érvényes szavazatok száma:    43.002 
Érvénytelen szavazatok száma:    535
A közel 99%-os feldogozottság tükré-
ben az alábbi eredmények születtek- a 
NVI 2022.04. 6:26:49 perckor fenn-
álló állapot szerint, amely hivatalos, 
de még nem jogerős.

Képviselő: dr Tiba István - a szavazók 
58,96%-a szavazott bizalmat újabb 
négy esztendőre az eddigi képviselő-
nek.
A többi öt jelölt az alábbi megoszlás-
ban szerzett szavazatokat:
Hegedűs Péter: Egységben Magyaror-
szágért ( összellenzéki oldal):30,28% 
Nagy Zoltán: Mi Hazánk Mozga-
lom:        7,87 %

Andorkó László MEMO   1,43 %
Vargáné Fülöp Erzsébet Normális 
Élet Pártja      1,06 %
Dobány László – Munkáspárt – 
ISZOMM     0,41 %

Népszavazás: érvénytelen – az érvé-
nyességhez 4.107.652 érvényes szava-
zat kellett volna.
Érvényesen szavazott:        3 521 425

 (44,46%)
Érvénytelenül szavazott:     1 590 772

 (20,08%)
Nem szavazott: 2 809 048 (35,46%)
Hajdúnánás tekintetében az országos-
hoz hasonló eredmény született:
Névjegyzékbe vett szavazók száma:  

13.265
Érvényesen szavazott:   

          6.300 (47,82%)
Érvénytelen szavazat:  

          2.119 (16,08%)
Nem szavazott: 4.756 (36,10%)

Az érvényesen szavazók elsöprő mér-
tékben, több mint 90%-ban nemmel 
voksoltak a négy kérdésre: azaz.1.) 
Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyer-
mekeknek köznevelési intézményben 
a szülő hozzájárulása nélkül szexuális 
irányultságokat bemutató foglalko-
zást tartsanak? – 2. Támogatja-e Ön, 
hogy kiskorú gyermekek számára ne-
mi átalakító kezeléseket népszerűsít-
senek? – 3. ) Támogatja-e Ön, hogy 
kiskorú gyermekeknek fejlődésüket 
befolyásoló szexuális médiatartalma-
kat korlátozás nélkül mutassanak be? 
– 4.) Támogatja-e Ön, hogy kiskorú 
gyermekeknek a nem megváltoztatá-
sát bemutató médiatartalmakat jele-
nítsenek meg?
A népszavazás eredménye még nem 
jogerős.

adatok forrása: nvi.hu

Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk minden kedves olvasónknak!
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MotoGP hírek
Jó ütemben halad a MotoGP-pá-
lya megvalósításának előkészítési 
szakasza. Erről sajtótájékoztató 
keretében számolt be Tiba István 
országgyűlési képviselő, a beru-
házás miniszteri biztosa, illetve 
Weingartner Balázs a Magyar 
Autó-Motorsport Fejlesztési Ügy-
nökség (HUMDA) elnök-vezér-
igazgatója.
Sokszor elhangzott már, hogy Hajdú-
nánás és környékének, de egész Ke-
let-Magyarországnak soha nem látott 
fejlesztési, fejlődési lehetőséget kínál a 
MotoGP pálya megépítése városunk 
határában.  Alapos és igen körültekin-
tő előkészítésre van szükség, hiszen a 
verseny jogtulajdonosa, a Dorna 
Sports igen szigorú szakmai követel-
ményeket támasztott úgy a helyszín 
kiválasztásában, mint a megvalósítás 
minden részletét tekintve. Mint Tiba 
István elmondta, jelen pillanatban 
egészen előrehaladott állapotban van-

nak a megállapodások, a szerződéskö-
tések előkészítései az érintett területek 
földtulajdonosaival. Képviselő úr azt 
is jelezte, hogy kompenzálják azokat 
a földtulajdonosokat, akik csereföldet 
kértek, de a kettő között értékkülön-
bözet van. Miniszteri biztos úr utalt 
arra, hogy a létesítmény egy sor útfel-
újítást is eredményez, annak érdeké-
ben, hogy a versenyek idején keletke-
ző forgalom ne zavarja a települések 
megszokott életét.

Több csomópont megépül, és a 
Hajdúnánás-Görbeháza közötti út-
szakaszt a tervek szerint háromsá-
vossá fejlesztik. Weingartner Balázs 
a HUMDA elnök-vezérigazgatója 
elsősorban a szigorúan vett szakmai 
szempontokat elemezte; többek kö-
zött pl. azt, hogy miért éppen ide és 
nem máshová tervezték ezt a pályát. A 
Dorna által kért terepviszonyok – 400 
hektáros sík terep – itt állt a legjobb 
feltételek mellett rendelkezésre, illetve 

meghatározó szempont volt a három 
nagyváros – Debrecen-Nyíregyháza-
Miskolc közelsége, jó megközelíthe-
tősége is. Így sem Sávoly, sem a Hu-
nagroring nem jöhetett számításba. A 
Hungaroring egyébként sem alkalmas 
motorversenyek rendezésére, átépíté-
se pedig a Forma-1 versenyt veszélyez-
tette volna.

Külön szempont volt a térség 
gazdaságfejlesztési lehetősége. Köz-
tudott, hogy a kelet-magyarországi 
régió hazánk egyik lemaradt térsége. 
Ha megépül a pálya új szolgáltatások, 
ipari parkok, idegenforgalmi attrakci-
ók jöhetnek a térségbe, amelyek olyan 
fejlődési folyamatokat generálhatnak, 
amelyek az egész régió számára elő-
nyöket hozhat. Mint vezérigazgató úr 
elmondta, a MotoGP egy igen jelen-
tős, a világon mindenhol ismert hívó-
szó, ami óriási lehetőségeket biztosít-
hat a helyi gazdasági élet szereplőinek, 
de a településeknek is. 

Fontos szempont volt a helyszín 
kiválasztásában a Debrecenben épülő 
autóipari komplexum, a BMW-be-
ruházás is; ha megvalósulnak ezek a 
nagy fejlesztések, akkor „térségünk 
egy autóipari szilícium - völgy lehet,” 
egy új generációs versenypálya pedig 
központi szerepet tölthet be a közép-
európai térségben - mondta vezérigaz-
gató úr.
Ígéret hangzott el arra vonatkozóan is, 
hogy a jövőben rendszeresen tájékoz-
tatják a beruházással érintett települé-
seket, polgármestereikkel pedig szoros 
együttműködésben lesznek. A tervek 
szerint április végére lezárulhatnak a 
kisajátítások, elkészülnek a konkrét 
tervek, indulhat a következő szakasz, 
elsősorban is a kötelező régészeti fel-
tárások, és remények szerint ősszel 
elkezdődhetnek a földmunkák. 

(HNU)

31 | 03 | 2022
Pályázati Központ

DEBRECENI EGYETEM

SAJTÓKÖZLEMÉNY
BEFEJEZŐDÖTT AZ „ÉLETMINŐSÉG FEJLESZTÉSE KELET-MAGYARORSZÁGON: TÁP-
LÁLKOZÁS-, TELJESÍTMÉNYBIOLÓGIAI ÉS BIOTECHNOLÓGIAI EXPERIMENTÁLIS KU-
TATÁSOK ÉS ESZKÖZFEJLESZTÉSEK A HUMÁN MEGBETEGEDÉSEK MEGELŐZÉSÉRE ÉS 
KEZELÉSÉRE”, CÍMŰ GINOP-2.3.2-15-2016-00062 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ PROJEKT.
A Debreceni Egyetem több kara, illetve szervezeti egysége - a Klinikai Központ, az Általános Or-
vostudományi-, a Gazdaságtudományi-, és a Bölcsészettudományi Kar, valamint a Sporttudományi 
Koordinációs Intézet -, valamint a Szegedi Tudományegyetem konzorciumi megállapodás keretében közösen vett részt a 2017. január 1-én elindult és 
2022. március 31-én befejeződött pályázat megvalósításában, melynek átfogó célkitűzése volt a projekt során megvalósuló kutatások eredményeinek, 
módszereinek és eszközeinek alkalmazása az életminőség javítására.
A számos területen folytatott kutatások elsődleges célja az volt, hogy az életminőség javítása érdekében megismerhetővé váljanak a fokozott kockázatú egyének 
egészségi állapotának fizikai aktivitás hatására bekövetkezett változásai, illetve elérhetővé váljon egy olyan "sport-biotechnológia kitt", amely alapként szolgálhat 
a további sportteljesítmény-vizsgálatok modellezésének és elemzésének. Életre hívásra kerültek olyan speciális terápiás kezelések, amelyek elősegítik az egészséges 
élettartam meghosszabbítását. Ehhez kapcsolódóan sor került egy 10.000 fős felmérésre, melynek kiértékelését követően, 200 fős részvétellel, személyre szabott 
„életmódváltó” program került kidolgozásra – nem gyógyszeres kezelési formák bevezetésének kezdeményezésével és 12 hónapos nyomon követéssel, illetve 
komplex szakértői team - orvos, dietetikus, szakedző, testnevelő - bevonásával. Megtörtént egy "sport antiaging" modell kidolgozása. Fentieken túl, kifejlesztésre 
került egy széles kör által hasznosítható, a pszichés- és fizikai stressz elkülönítésére alkalmas sportpszichológiai diagnosztikai tesztcsomag, mely lehetővé teszi a 
sportban meghatározó pszichológiai faktorok komplex diagnosztikus vizsgálatát. Ezen eszköz feladata egy komplex metodológia kialakítása, amely mindazon 
diagnosztikai elemet tartalmazza, amely lehetővé teszi a vizsgált személy pszichoszomatikus egészségi státuszának a lehető legpontosabb felmérését, melynek adatai 
alapján sor kerülhet személyre szabott terápia kialakítására. A pályázat megvalósításának eredményeképpen az egyéni- és csapatsportágakra speciálisan kifejlesz-
tett, számítógéppel vezérelt sport-pszicho-diagnosztikai tesztek készítésére is sor került. A lakossági egészségmagatartásban a sport jelentőségét, gazdasági hatásait 
kutató alprojekt egyik munkacsoportja által egy komplex egészséggazdasági modell kidolgozása valósult meg, amely mind az egyéni-, mind a szervezeti-, mind 
pedig a nemzetgazdasági vonatkozásokat jellemzi; míg a másik munkacsoport az élelmiszer-marketing és az egészséggazdaság vonatkozásában végzett kutatásokat.

A pályázat 100%-os támogatási intenzitás mellett valósult meg.
A projekt összköltsége 1 070 225 623 Ft, amelyből a Debreceni Egyetem, a konzorcium vezetőjeként 870 225 623 Ft, míg a Szegedi Tudományegyetem  
200 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.

Támogatás összege: 1 070 225 623 Ft (100%)
A projekt megvalósításának kezdete: 2017.01.01
A projekt megvalósításának vége: 2022.03.31.
Futamidő: 63 hónap
A projekt szakmai vezetője: Prof. Dr. Páll Dénes
E-mail: pall.denes@unideb.hu
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30 éve szabadon – Gondolatok a Terror Háza Múzeuma 
vándorkiállításának kapcsán

Még 2019.június 16-án – Nagy Im-
re és mártírtársainak újratemetése 
évfordulójának napján - a Terror 
Háza Múzeum előtt nyílt meg a 30 
éve szabadon  című kiállítás, amely 
később vándorkiállítás formájában 
jutott, és jut el 50 hazai város kiállí-
tótermeibe, illetve határainkon túl-
ra is. A tárlat március 22-én érkezett 
Hajdúnánásra, amely öt nagyobb 
egységen keresztül mutatta be, ho-
gyan jutott el Magyarország a kom-
munista diktatúra elnyomásából 
a rendszerváltoztatásig. A tablók 
mint átélt történelemkönyv lapjai 
úgy elevenítették fel azt a négy és fél 
évtizedet, amely 1945-től egészen 
1989–90-rendszerváltásig megfosz-
totta a magyarokat szabadságuktól.
1989/90 történelmi jelentősége túl-
mutat egy egyszerű hatalmi átren-
deződésén. Nem pusztán arról volt 
szó, hogy széthullott a Szovjetunió és 
ennek következtében az egész közép-
kelet-európai régió újra pozicionálá-
sára került sor. A közép-kelet-európai 
országok, amelyek a második világhá-
ború végétől a szovjet érdekszférához 
tartoztak és állandó szovjet katonai 
jelenléttel kellett együtt éljenek, több 
évtized elnyomást követően lehető-
séget kaptak a szabad, demokratikus 
fejlődésre.

A hidegháború kiélezett légköre és 
az állandó fenyegetettség tudata ural-
ta korábban a világpolitikát, azon-
ban a Szovjetunió meggyengülése és 
a fegyverkezési verseny elvesztése új 
helyzetet teremtett. Ronald Reagan és 
Mihail Szergejevics Gorbacsov 1987 
decemberében megegyeztek a közép-
hatótávolságú atomfegyverek leszere-
léséről, 1988-ban pedig a Szovjetunió 
bejelentette, hogy kivonja csapatait 
a megszállt országokból és csökkenti 
hadseregét.

1989-re egyértelművé vált az is, 
hogy a szovjet fegyverek árnyékában 
kibontakozott pártállami diktatúrák 

a Szovjetunió támogatása nélkül nem 
életképesek. A gazdasági problémákat 
sem lehetett tovább a szőnyeg alá sö-
pörni, így a szocializmus egyértelmű-
en megbukott. A közép-kelet-európai 
országokban a financiális krízis és a vi-
lágpolitikai változások következtében 
teljes gazdasági, társadalmi és politi-
kai átalakulás következett be. 

Leomlott a berlini fal, Közép-Kelet 
Európa országaiban békés rendszer-
váltások sora söpört végig, egyedül 
Romániában kellett fegyveres forra-
dalomnak eltávolítani a hatalmához 
végsőkig ragaszkodó diktátort, Nico-
lae Ceausescut. 

Magyarországon is hosszú folya-
mat volt a rendszerváltás kivívása, de 
mind a hatalma átmentésére törekvő 
kommunista rezsim, mind a nyugat-
európai demokratikus fejlődésben 
gondolkodó rendszerváltó erők békés 
megoldásra törekedtek. Az 1980-as 
évek derekára a gazdasági problémák 
nálunk is kezelhetetlenné váltak, és 
egyre nyilvánvalóbb lett a szocialista 
gazdasági modell csődje. Az eladó-
sodás rendkívüli méreteket öltött és 
a magyar gazdaság zászlóshajóinak 
számító, nemzetközileg is jelentős 
vállalatok (Ikarus, Tungsram, Rába 
stb.), valamint a megerősödött ter-
melőszövetkezeti rendszer sem volt 
képes ellensúlyozni az eladósodásból 
és a gazdaság egészségtelen szerkeze-
téből adódó hátrányokat.

A gazdasági helyzet romlása és a 
Szovjetunió meggyengülése megpe-
csételte az MSZMP sorsát is. A válto-
zások szele pedig a társadalomban is 
egyre jobban éreztette a hatását. Min-
denki érezte, hogy történelmi lehető-
ség előtt állunk és reális esély van rá, 
hogy visszanyerjük a szabadságunkat.

1987. szeptember 27-én, a lakitele-
ki találkozón megalakult az első rend-
szerváltó párt, a Magyar Demokrata 
Fórum. 1989. februárjában pedig az 
MSZMP Központi Bizottsága elfo-
gadta a többpártrendszert, amit Grósz 
Károly március 29-én jelentett be.

1989. március 22-én megalakult 
az Ellenzéki Kerekasztal (EKA) és 
június 13. és szeptember 18. között 
egyeztető tárgyalásokat folytatott az 

MSZMP képviselőivel a rendszervál-
tás jogi kereteit megteremtő ún. sarka-
latos törvények elfogadásáról. 1989. 
június 16-án került sor Budapesten 
az 1956-os mártír miniszterelnök, 
Nagy Imre és társai újra temetésére. 
A Hősök terén óriási tömeg vett részt 
és fejezte ki szolidaritását az 1956-os 
forradalmárok előtt. Orbán Viktor 
beszédében pedig már egy új korszak 
hangján szólt az egybegyűltekhez. 

1989. július 6-án meghalt Kádár 
János, akinek a neve egybeforrt a szo-
cializmus évtizedeivel. Július 14-i te-
metésével egy korszak végleg lezárult. 
Hazánk is hozzájárult a vasfüggöny 
felszámolásához, amikor 1989. szept-
ember 11-én a magyar kormány a 
keletnémet állam tiltakozása ellenére 
lehetővé tette, hogy 10 ezer menekül-
ni vágyó NDK állampolgár legálisan 
Ausztriába távozzon.

1989. október 7. és 10. között az 
MSZMP XIV. és egyben utolsó kong-
resszusán az MSZMP megszűnt és he-
lyette megalakult Magyar Szocialista 
Párt néven az utódpárt. A rendszer-
váltás betetőzése azonban 1989. ok-
tóber 23-án következett be, amikor 
Szűrös Mátyás ideiglenes köztársasági 
elnök a Parlament teraszáról kikiáltot-
ta a harmadik Magyar Köztársaságot. 
A szovjet csapatok kivonására pedig 
1990. március 12. és 1991. június 16. 
között került sor. Ezzel Magyarország 
végleg felszabadult és elindulhatott a 
független, demokratikus fejlődés út-
ján.

Immár 30 éve élünk szabadon. Há-
rom évtized telt el azóta, hogy hazánk 
felszabadult, távoztak a megszálló 
szovjet csapatok és a szocializmus, 
ami súlyos gazdasági helyzetbe sodor-
ta az országot, végérvényesen elbu-
kott. A gazdasági károk és a hihetet-
len méretűre emelkedett államadóság 
(bruttó 20 milliárd dollár) mellett a 
társadalmi károk is felmérhetetlenek 
voltak. Nemzedékek nőttek fel úgy, 
hogy gyermekkoruktól kezdve egy 
olyan eszmerendszert erőltettek rá-
juk, amely ideológiai alapon osztotta 
fel a világot, internacionalizmust és 
nemzetközi osztályharcot hirdetett, 
és minden tekintetben a szovjet mo-
dellt tekintette felsőbbrendűnek. Ezt 

tükrözte az állam felépítése, az egy-
pártrendszer, az egész törvényhozási 
mechanizmus és a bírósági rendszer is. 
A szocialista állam mindent és min-
denkit egységes ideológiai rendszerbe 
foglalt, és a saját világfelfogását kény-
szerítette az egész társadalomra.

A függetlenné vált magyar államra 
tehát nemcsak a brutális államadóság 
kezelése és a gazdasági konszolidá-
ció nehéznek ígérkező feladata várt, 
hanem a teljes magyar államrend, 
a politikai struktúra újjáalakítása, a 
törvényhozó, a végrehajtó és a bírói 
hatalom szétválasztása, valamint a tár-
sadalom szemléletváltásának, szellemi 
felszabadításának az elsegítése is a leg-
sürgetőbb teendők közé tartozott. Az 
önálló, független magyar állam ekkor 
indulhatott el a demokratikus fejlődés 
útján és ekkor kezdte meg több évti-
zedes lemaradásának a ledolgozását. 

Nyugat-Európa népei soha nem 
tapasztalták meg a szocializmust, 
soha nem kellett olyan elnyomás-
ban élniük, mint a szovjet fegyverek 
árnyékában élő közép-kelet-euró-
pai országok lakóinak, így ők már a 
második világháború végétől érezték 
a demokratikus, jóléti állam előnye-
it. Közép-Kelet-Európa országai a 
nyugati demokráciák fejlődési útjára 
csak 1989/90 rendszerváltásait köve-
tően léphettek, s ekkor kezdték meg 
a plurális demokrácia, a modern tár-
sadalom és a jóléti állam alapjainak a 
lerakását.

Hazánk három évtized alatt jelentős 
fejlődésen ment keresztül és rohamos 
léptékben dolgozta le a hátrányát, de 
a nyugat-európai életszínvonal eléré-
se érdekében még komoly feladatok 
várnak ránk. 

Dr. Csiszár Imre történész, Eötvös Lo-
ránd Kutatási Hálózat Tudományos 
Munkatárs
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SULI HÍREK Iskolavár(ó)

Az óvodából iskolába átmenet a 
családok életében az egyik legsar-
kalatosabb pont, mely nemcsak a 
kisgyermeknek változás és újdon-
ság, hanem a szülőknek, nagy-
szülőknek és a testvéreknek is. A 
problémák és az ezzel kapcsolatos 
„döccenők” megoldására és áthi-
dalására rendezett  program-soro-
zatot a Bocskai István Általános 
Iskola közössége.
Pedagógiai-pszichológiai  kutatók 
kritikus  periódusoknak tekintik az 
átmeneteket az emberek életében, ide 
értve az óvoda-iskola váltást is. „Az 
iskolakezdés közel akkora (bizonyos 
értelemben talán nagyobb) változást 
jelent a 6 év körüli gyermek életében, 
mint amikor a 17-18 éves fiatal az 
iskolapadból a munkahelyre kerül.” 
(Gósy, 1997, 71.)

Az iskolába lépő gyermek új közös-
ségbe kerül, számára ismeretlen kör-
nyezethez és szabályrendszerhez kell 
alkalmazkodnia, kötött foglalkozási 
rendben kell végeznie a tevékenysége-

ket. Ahhoz, hogy ezeknek az elvárá-
soknak meg tudjon felelni, el kell ér-
nie bizonyos érettségi fokot biológiai, 
pszichés és szociális téren egyaránt 
(Golyán, 2017).

Az óvoda és iskola közötti átme-
net egyik mérföldköve a beiskolá-
zás, melynek legfontosabb feltétele, 
hogy a gyermeknek alkalmasnak kell 
lennie az iskola keretein belül zajló 
tanulásra, az ottani szabályok elsajá-
títására, alkalmazására. Ahhoz, hogy 
bírja a terhelést mind testileg, mind 
pszichés, kognitív és szociális téren el 
kell érnie bizonyos fejlettségi szintet. 
Ha ezek a feltételek nem teljesülnek, 
akkor a tanulási folyamat eredmény-
telen vagy nem megfelelő színvonalú 
lesz. Ahhoz, hogy az iskolai kudar-
cot elkerüljük, fontos, hogy időben 
megfelelő szakemberekhez kerüljön a 
gyermek, ide értve az elsős tanítónénit 
és bácsit, a fejlesztő pedagógusokat és 
a gyógypedagógusokat is.  A Bocskai 
Iskola pedagógus közössége ezek fi-
gyelembevételével építi és ápolja szak-

mai kapcsolatait a város óvodáival és a 
Pedagógiai Szakszolgálat munkatársa-
ival, mely az országosan ismert prog-
ramok és lehetőségek tekintetében is 
példaértékűnek mondható.

A március 26-án megrendezett Is-
kolaváró program standjai is ennek 
a szakmai csoportnak a közös elő-
készítő munkájával valósultak meg. 
Figyelembe vették a szervezésnél azt 
is, hogy a családok is el tudjanak jön-
ni közösen a rendezvényre, hiszen a 
benyomások nemcsak a kisgyermek 
részére fontosak és döntőek. 

A városunk Művelődési Központjá-
nak színháztermében és kis előcsarno-
kában 11 stand várta az érdeklődőket, 
ahol megismerhették az iskola szak-
mai munkáját, a tanórák és a tanórán 
kívüli szakkörök  tartalmát, módsze-
reit, tevékenységeit.

Külön érdekessége volt a rendez-
vénynek, hogy a Hajdú-Bihar Megyei 
Pedagógiai Szakszolgálat hajdúnánási 
kirendeltsége is várta az érdeklődőket, 
akik részletes betekintést nyújtottak 
munkájukba, fejlesztő foglalkozása-
ikba, elmondhatták a szülőknek az 
esetleges problémák megoldásának 

lehetőségeit a velük történt beszélge-
tések során.

Az iskola művészeti tanszakai is 
bemutatkoztak a családoknak – így a 
hangszeres zene, a grafika és a néptánc 
tanszakok is. 

A programon nagy volt az érdek-
lődés, s a nap legnagyobb sikereként 
elmondható, hogy beváltotta a hozzá 
fűzött reményeket, a gyerekek látha-
tóan jól érezték magukat, a szülők 
pedig minden felmerülő kérdésekre 
választ kaphattak a pedagógusoktól, a 
leendő elsős tanítónéniktől, a résztve-
vő szakemberektől.

A programsorozat következő ál-
lomása a beiratkozások előtt  az első 
osztályos nyílt tanórák  lesznek, ahol 
a szülők a tanítási órákon ismerked-
hetnek az első osztályosok életével, a 
leendő tanító nénikkel.

Az iskola hármas szakmai összekötő 
munkája tovább folytatódik az óvoda-
iskola-szakszolgálat között, mely az 
iskolába lépés akadályait dolgozza fel 
és – remélhetőleg-  oldja meg.

Szöveg és kép: Fekete Andrea

Nánási siker Bonyhádon
Az idei tanévben tizenhatodik al-
kalommal hirdette meg a Bonyhádi 
Petőfi Sándor Evangélikus Gimná-
zium és Kollégiumban az országos 
Lotz János szövegértési és helyes-
írási versenyt 4. és 7–8. évfolyamos 
diákoknak. 
A verseny célja egyrészt a magyar 
nyelv ápolása, a szövegértés mint 
kulcskompetencia fejlesztése, a he-
lyesírás alaposabb elmélyítése, a ta-
nulók nyelvi érzékenységének a fo-
kozása, másrészt az, hogy Lotz János 
(1913–1973) nyelvészprofesszornak, 
az MTA tiszteletbeli tagjának, a Ge-
orge Washington-díj kitüntetettjének 
az életét és munkásságát széles körben 
megismertesse a tollbamondások és a 

szövegértési feladatok segítségével.
A verseny fordulóiban a tanulók 

írásbeli feladatokat oldottak meg 
(tollbamondást, valamint szövegérté-
si és helyesírási feladatokat). Az egyes 
fordulók feladatai 7–9 változatos fel-
adattípust tartalmaztak, amelyeket az 
adott korosztály iskolarendszerű okta-
tásához igazítottak.

Az előző évekhez hasonlóan az idén 
is 3–4000 között mozgott a nevezők 
létszáma. Az iskolai fordulót a diákok 
saját iskolájukban írták, közülük 945 
fő jutott a megyei, illetve a fővárosi 
fordulóba, amelyet 30 helyszínen ren-
deztek meg. A megyei feladatokat az 
országos zsűri egységesen javította, és 
a legjobb 95 diákot hívták meg a már-

cius 18-19-én, Bonyhádon szervezett 
országos döntőbe. 

E neves megmérettetésen a haj-
dúnánási Bocskai István Általános 
Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola 
és Kollégium 4.a osztályos tanulója, 
Péntek László Benedek, megnyerve 
a megyei versenyt, országos szinten 
képviselte városunkat és iskolánkat. 
Nagy örömünkre a színvonalas és ne-
héz mezőnyben országos 2. helyezést 
ért el, fél ponttal lemaradva a dobogó 
legmagasabb fokáról.

Felkészítő tanára Szabó Albertné 
volt.

Gratulálunk a szép sikerhez. 

Szabó Albertné
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Egészséghét a Refiben

A református iskolában nagy hang-
súlyt fektetünk a lelki egészség mel-
lett a testi egészségre való nevelésre. 
Egészséghetünkön az egész iskolát 
megmozgattuk, minden osztály és 
pedagógus aktívan részt vett a prog-
ramokon. A gyerekek előadásokat 
hallgattak az egészséges életmódról 
és az újraélesztésről, emellett az or-
vosi szobában vérnyomásmérésen, 
szemvizsgálaton, súly- és magasság-
mérésen vehettek részt. 
Március 22-én, a víz világnapján a 
kék színbe öltözött diáksereg vízcsep-
pet formálva fejezte ki az összetartozá-
sát és kiállását a víz védelme mellett. 

A nap folyamán a gyerekek telefon-
juk segítségével QR kódos játékokat 
oldottak meg a témához kapcsolódó-
an. A közös zenés torna egy szülő, míg 
karate és verbunkos táncbemutató 
illetve tanulás egy-egy diákunk irá-
nyításával zajlott. A gyógynövények 
fontosságáról szóló előadásokat a 
gyógyteák kóstolása, fogyasztása szí-
nesítette. 

Dobogós hely 
Szekszárdon

A Kárpát-medencei magyar mezőgaz-
dasági és élelmiszeripari középiskolák 
számára meghirdetett Csapó Dániel 
Emlékversenyt 2022. március 18-án 
rendezték Szekszárdon. 

Intézményünket – a BSZC Csiha 
Győző Technikum és Szakképző Isko-
lát – Dudás Mercédesz (9.F) és Tóth 
Anita (Kk12.É) képviselte. Zöld tur-
mix, az éltető klorofill című dolgoza-
tukkal és előadásukkal az Alternatívák 
a mezőgazdasági termelésben; Hagyo-
mányok, értékek megőrzése – a vidék 
fejlesztésének lehetőségei; Precíziós 
módszerek alkalmazása a mezőgazda-
ságban elnevezésű szekcióban harma-
dik helyezést értek el, illetve előadásuk 
miatt különdíjban részesültek.

Ötvösné Kéki Piroska, felkészítő tanár

A Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. programajánlója

Kiállítások: 
Fejér Imre grafikus-rajztanár kiállítá-
sa május 2-ig tekinthető meg a Kéky 
Lajos Városi Művelődési Központ ga-
lériájában.
Junácski Laura alkotásaiból nyílt 
kiállítás május 3-ig tekinthető meg a 
Kéky Lajos Városi Művelődési Köz-
pont kis aulájában.

április 8. (péntek) 18.00: The Art: 
Tetemre hívás - Zenés összeállítás 
Arany János balladáiból és az Őszikék 
lírájából. A Tetemre hívás című elő-
adói estet Arany balladáiból és kései 
lírájából állította össze Tóth Tibor a 
Komáromi Jókai Színház igazgató-
ja. „Nem titok, hogy ez elsősorban 
a középiskolák és egyetemek diákjai 
számára készült. Az összeállításban 
vannak részek, melyek szigorúan a 
tananyagra épülnek, s vannak benne 
igazi érdekességek, melyekkel nem ta-
lálkozhatnak a diákok az iskolai órák 
folyamán…” – vallja Arany János ver-
seit megszólaltató színész. „Arany Já-
nos lírája megáll a saját lábán is, nem 
kell különösebb hókuszpókusz ahhoz, 
hogy érdekessé tegyük. 

Az előadásban elhangzó balladák: 
Walesi bárdok, Szőke Panni, Az ördög 
elvitte a fináncot, V. László, Ágnes 
asszony, Vásárban, Árva fiú, Tengeri 
hántás, Tetemre hívás, Néma bú, Kor-
társam R.A. halálán, Epilógus. Játsz-
szák: Tóth Tibor (Jászai Mari – díjas), 
Farnbauer Péter m. v., Kováts Marcell 
m. v., Madarász András m. v. 
Ingyenes regisztrációs jegyek a Kéky 
Lajos Városi Művelődési Központ 
információjában igényelhetők. Az 
előadás a Déryné Program hozzájáru-
lásával valósul meg.

április 12. (kedd) 19.00: Zorán – 2 
órás nagykoncert a Kéky Lajos Városi 
Művelődési Központ színháztermé-
ben. Jegyek a művelődési központ in-
formációjában kaphatók. Ára: 6.500 
Ft, a koncert napján 7.500 Ft.

április 20. (szerda) 18.00: A Szal-
makalap Citeraegyüttes családias és 
vidám hangulatú nyílt citerapróbát 
tart, melyre szeretettel várnak min-
den érdeklődőt, aki egy felhőtlen 
estét szeretne eltölteni zeneszóval, jó 
hangulatban. 

Helyszín: Kéky Lajos Városi Műve-
lődési Központ nagyelőcsarnoka. A 
részvétel ingyenes.

április 22. (péntek) 18.00: Meleg-
vizek országa – Igor és Ivan Buharov 
filmje.Hajdúnánás, Bocskai Filmszín-
ház. Hajdúnánási szereplőkkel! Sze-
replők: Szabó Domokos, Török-Illyés 
Orsolya, Péva Ibolya, Bagdiné Kovács
Mária, Nyitrai Illés, Horváth László, 
Fátyol Hermina, Réti Iringó, Cserhal-
mi György, Thuróczy Szabolcs, Kecs-
kés Karina, Székely Rozália, Hajdu 
Lujza, Hajdu Zsigmond, Nagy József, 
Franz Wruss, Paizs Miklós, Gut Ist-
ván, Bagdi István†, Hernádi Csaba, 
Antal Géza, Takács Máté Joe, Igor 
Lazin, Hajdu Szabolcs.

A filmvetítés után lehetőség nyílik 
kötetlen beszélgetésre Ivan Buharov-
val (Hevesi Nándor), a film rendező-
jével.

A belépés díjtalan! „Kaktusszá vál-
toztatható-e az ember? Egyáltalán 
- meddig tágítható az emberi tudat? 
A film szereplői egytől egyig utat ke-
resnek egy hitehagyott világ útvesz-
tőiben, hogy alternatív csatornákon 

keresztül más és más létformákig jus-
sanak el, megváltva ezzel létük elvi-
selhetetlenségét. A történet egyszerre 
szimbolizálja az egymással ellentétes 
ideológiák kereszttüzében vergődő 
világunk kilátástalanságát, de egyben 
egy reményteljesebb jövő felé is mu-
tat, ahol a zöld anarchizmus által, az 
emberiség szebb jövő elé nézhet. 

április 22 - 23. (péntek - szombat): 
VIII. Kaktuszok és pozsgás növé-
nyek kiállítása és vására a Magyar 
Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasz-
nú Egyesület tagjainak közreműködé-
sével. A kiállítással egybekötött vásá-
ron az érdeklődők nem csak számtalan 
kaktusz-fajjal ismerkedhetnek meg, 
de kedvező árakon sok faj közül vá-
logathatnak a vásárolni szándékozók. 
A kiállítás ideje alatt szeretettel várjuk 
az óvodákból, iskolákból érkező cso-
portokat. 

A kiállítás és vásár nyitvatartási ide-
je péntek - szombat: 9.00 -17.00. A 
belépés díjtalan!

Egész héten zajlott a víz és mozgás 
kihívás (challenge) verseny. Ez azt 
jelentette, hogy egy héten keresztül 
csakis egészséges innivalót fogyaszt-
hattak az erre jelentkező gyerekek 
és napi 30 percet mozogniuk kellett 
otthon. A hét folyamán az osztályok 
egészséges ételekkel vendégelték meg 
egymást, ahol beszélgettek, játszot-
tak, recepteket cseréltek. Az osztá-
lyok számtalan ötlettel, saját szer-
vezésű programmal kapcsolódtak a 
központi eseményekhez: sportdél-
után, gyalogtúra, gyümölcs-, zöld-
ségsaláta-készítés stb. Zárásként a 
helyi mentőállomást látogattuk meg, 
ahol a gyerekek mindent kipróbál-
hattak, beülhettek a mentőautókba 
és közelebbről is megismerhették a 
mentősök munkáját. 

Élményekkel gazdagon zártuk a 
programot. Az egészséges életmód 
mellett a közösségünk is épült, hi-
szen szeretetben, egymásra figyelve 
tudtuk ezt a hetet is megvalósítani. 

Deák-Molnár Krisztina 
a diákpresbitériumot segítő tanár
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Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
pályázatot hirdet gyepmester mun-
kakör betöltésére.
A munkaviszony időtartama: 
Határozatlan idejű munkaviszony, 3 
hónap próbaidő alkalmazása mellett.
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar 
megye, 4080 Hajdúnánás, tanya 31.
A munkakörhöz tartozó főbb tevé-
kenységi körök: Kóbor állatok befo-
gása, a közterületen található állati 
hullák, tetemek begyűjtése, a gyep-
mesteri telepen megfigyelésre elhelye-
zett állatok gondozása, jogszabályban 
meghatározott módon történő ártal-
matlanítása, befogott vagy tulajdonos 
által leadott állatok új gazdához jutta-
tása, az önkormányzat által elrendelt 
egyéb állatvédelmi, állategészségügyi, 
ebrendészeti feladatok ellátása, az ál-
latok védelméről és kíméletéről szóló 

1998. évi XXVIII. törvényben, vala-
mint az Állategészségügyi Szabályzat 
kiadásáról szóló 41/1997. (V.28.) FM 
rendeletben foglaltak szerint.
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság
– cselekvőképesség
– büntetlen előélet
– középfokú iskolai végzettség vagy 

középfokú szakképzettség 
– B kategóriás jogosítvány
A pályázat részeként benyújtandó ira-

tok, igazolások:
– fényképpel ellátott, szakmai önélet-

rajz
– iskolai végzettséget, szakképesítése-

ket igazoló dokumentumok máso-
lata

– három hónapnál nem régebbi erköl-
csi bizonyítvány

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy 
a pályázati anyagában foglalt sze-
mélyi adatainak pályázati eljárással 

összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
A munkakör betölthetőségének 
időpontja: A munkakör legkorábban 
2022. április 25. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határide-
je: 2022. április 14. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan 
további információt Dr. Kiss Imre 
jegyző nyújt, az 52/381-411/104-es 
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– Postai úton, a pályázatnak a Hajdú-

nánási Közös Önkormányzati Hi-
vatal címére történő megküldésével 
(4080 Hajdúnánás, Köztársaság 
tér 1.). Kérjük a borítékon feltün-
tetni az iktatószámot: HAJ/7221-
1/2022, valamint a munkakör 
megnevezését: gyepmester.

– Elektronikus úton Dr. Kiss Imre 
részére a drkissi@hajdunanas.hu e-
mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbí-

rálásának módja, rendje:
A pályázó(ka)t a jegyző hallgatja meg, 
ezt követően történik a jegyző döntése 
alapján - a polgármester egyetértésé-
vel – a munkavállaló kiválasztása. A 
munkáltatói jogkör gyakorlója 3 hó-
nap próbaidőt köt ki.
A pályázat elbírálásának határideje: 
2022. április 22.
A pályázati kiírás további közzété-
telének helye, ideje:
– www.hajdunanas.hu – 2022. már-

cius 22.
– Hajdúnánási Újság – 2022. április 

07.
– Hajdúnánás Város hivatalos közös-

ségi oldala – 2022. március 22.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb 
lényeges információ:
A pályázati eljárás eredménytelenné 
nyilvánításának jogát fenntartjuk.
Hajdúnánás, 2022. március 22.

Dr. Kiss Imre, jegyző

Anyakönyvi hírek
Gratulálunk a 2022. március hó-
napban Hajdúnánáson házasságot 
kötött pároknak!
2 Dr. Bíró Fruzsina 
  – Hajdu Márton
2 Nagy Alexandra Anikó
   – Oláh László
2 Ruzsom Adrienn 
   – Lónyai Kristóf
2 Kovács Erika  – Bózsár Attila

Köszöntjük Hajdúnánás 
legifjabb lakóit!
3 Tar-Szabó Mirella
3 Tímári Bella
3 Fehér Dominika Vanda

Akiktől búcsúztunk 
2022. március hónapban
1 Török Józsefné 
     Hágen Gizella

1 Vadászi József
1 Hágen Antalné 
     Pozsa Veronika
1 Kántor István
1 Pető Imréné 
    Szűcs Anna Katalin
1 Kállai Gáborné 
     Fekete Erzsébet
1 Fehérvári Miklósné 
     Szilágyi Juliánna

1 Kanda Imre
1 Kónya Imre 
1 Ambrusné Pósa Zsófia
1 Török Sándor András
1 Szabó Antal

Testi-lelki detox várta a Hajdúnánásra érkezőket a Nők Házában 

Még februárban a Nők Világa Non-
profit Kft., a Csak a Nőknek Maga-
zin és Női Klub kezdeményezésére 
Hajdúnánás Önkormányzatával 
együttműködésben megnyílt az el-
ső Nők Háza Magyarországon.
A kezdeményezés azt a célt szolgálja, 
hogy összekösse a vidéket a várossal, s 
hogy egymástól tanulhassanak az elté-
rő háttérrel, ismeretekkel rendelkező 
hölgyek, miközben a tanulási folya-

mat révén feltöltődjenek, s új energi-
ákkal telve térhessenek haza. 

A siker maga a nő, szokták mon-
dani. Igen ám, de a sikeres nőnek is 
szüksége van támaszra, aminek az 
egyik formája egy jó közösség lehet. 
Ezt a közösségépítő szerepet vállalta 
magára a Nők Világa Nonprofit Kft. 
a Nők Háza létrehozásával.

A szervező célkitűzése, hogy min-
den hónapban legalább egyszer össze-

álljon egy olyan színes programcso-
mag, mely a nagyvárosi hölgyek és a 
helyi asszonyok, lányok érdeklődését 
egyaránt felkelti, így hozva össze haj-
dúnánásiakat az ide látogató vendé-
gekkel.

Az első programsorozat, az indulás-
nak számító mérföldkő március 29-
31. között nagy sikerrel valósult meg. 
A testi-lelki detoxként meghirdetett 
hajdúnánási elvonulásra egy igazi 
hölgykoszorú érkezett a városba, majd 
a programelemekhez helyi hölgyek is 
nagy örömmel csatlakoztak.

A legnagyobb népszerűségre Kröell-
Dulay Emőke - újságíró, grafológus, 
íráselemző - és V. Kulcsár Ildikó - a 
Nők Lapja vezető újságírója – inte-
raktív előadása tartott számot, melyen 
térítésmentesen vehetett részt bárki.

Szép számban gyűltek össze a haj-
dúnánási hölgyek, akik mind-mind 
egy korty derűvel gazdagabban tér-
hettek haza az előadások után. Sőt a 
szerencséseknek meglepetés tombola 
is járt, V. Kulcsár Ildikó rajongói pe-
dig dedikáltathatták kedvenc írónő-

jük helyszínen vásárolt könyveit. 
A nagyszabású előadás csak a jég-

hegy csúcsa volt a program áradatá-
ban. A résztvevők a három nap során 
grafológiai elemzésen, energizáló tor-
nán, örömtáncokon, és önismereti 
festésen is részt vehettek. A folytatás 
áprilisban várható!  

(Ferenczy Boglárka 
– fotó: Girus Zsolt)

Kröell-Dulay Emőka és V.Kulcsár Il-
dikó

Pályázati kiírás
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halálának 1. évfordulójára
 
„Meghalt egy lélek, aki élni vágyott,
egy áldott kéz, mely dolgozni imádott.
Hiányzik a kedves jelenléted a családból,
akit nem tudtunk megvédeni a kegyetlen 
haláltól.
Elfogadni muszáj, megérteni nem,
hiányod nem pótolja senki sem.
Könnyes az út, mely sírodhoz vezet,
az angyalok őrködjenek pihenésed felett.”

Szerető családod

Megemlékezés

BÓZSÁR LÁSZLÓ 
 (volt H.nánás, Magyar utca 89. sz. 

alatti lakos)

Hálás szívvel mondunk köszöne-
tet mindazoknak, akik szeretett 
halottunk

 id. KÁNTOR ISTVÁN 

temetésén megjelentek, sírjára 
koszorút, virágot helyeztek, utol-
só útjára elkísérték, mély fájdal-
munkban részvéttel osztoztak.

„Te voltál az élet, az öröm, a bol-
dogság, most ebbe a boldogságba egy 
végtelen fájdalmat hagytál.”
                                                     

A szerető család                         

Köszönetnyilvánítás FELHÍVÁS
Kérjük a Hozzátartozókat, hogy sírhely újraváltás miatt szívesked-
jenek felkeresni a Hajdúnánás Városi Önkormányzat - Köztemető 
ügyfélszolgálati irodáját.  4080 Hajdúnánás, Liliom u. 1.
Elérhetőségek: +36 30 319 0492; 06 52 381 411/ 134 mellék
E-mail: temetkezes@hajdunanas.hu
Az 1996. évben megváltott sírhelyek megváltási időszaka 2021.12.31-én 
lejárt.
Kérjük, hogy 2022. április 30-ig gondoskodjanak az újraváltási kötele-
zettség teljesítéséről. Amennyiben a megváltás megtörtént, kérjük szíves-
kedjenek a bizonylatot a fenti címen adategyeztetés céljából bemutatni.

Férfi kézilabda NB II 
Hajdúnánás FKK – NYBSC 22 - 30 
(10 - 13)
Hajdúnánás. 150 néző. Vezette: Aczél, 
Nagy. (március 26.)
Hajdúnánás FKK: TORMA (kapus), 
Bencze 3, KISS 5/2, Orosz 2, Nyeste 
1, Molnár 1, Ötvös N 3. Csere: RE-
SZEGI (kapus), Bodogán, Ötvös T 1, 
Tupicza, DELI 4, Kovács, Harsányi, 
Bartók 2. Edző: Bancsók Károly
Hétméteres: 3/2, illetve 5/4. Kiállítás: 
8 perc, illetve 8 perc.
Bancsók Károly: Mérkőzésről: a két 
csapat teljesen más célokért, teljesen 
más játékos kerettel küzd ebben a baj-
nokságban, bár reméltem, hogy tu-

dunk meglepetést okozni, sajnos nem 
sikerült. Gratulálunk az ellenfélnek.
Ifjúsági mérkőzés: Hajdúnánás FKK – 
NYBSC 33 – 35 (16 – 20)
Hajdúnánás. 50 néző. Vezette: Kin-
cses, Leiter. (március 26.)
Hajdúnánás FKK: Csiszár (kapus), 
Gönczi 5, Bózsár, Deli 8/2, Péntek 
5, Széki 3, Molnár 12. Csere: Nyakó 
(kapus), Kelemen, Bodogán. Edző: 
Labancz Mihály Hétméteres: 4/2, illet-
ve 5/4. Kiállítás: 8 perc, illetve 10 perc.
Labancz Mihály: Ebben a nehéz 
helyzetünkben sokat segítene, ha a 
„fejekben sikerülne rendet tenni.”

- kábé - 
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Női kézilabda NB I/B 
- Alsóházi rájátszás

Szombathelyi KKA U19 - Hajdú-
nánás SK 23 - 23 (11 - 13) 
Szombathely 50 néző. Vezette: Has-
kó, Natkai. (március 19.) 
Hajdúnánás SK: KOZMA T (kapus), 
Poór 2, KOVÁCS 7/4, SÁPI G 7, 
TAR L, Petrovics, Kozma K 1. Csere: 
Kiss, Leskóczi (kapusok), NYAKÓ 5, 
Kelemen, Szabó P, Sápi B 1, Zavaczki. 
Edző: Dajka István
Hétméteres: 6/4, illetve 5/4. Kiállítás: 
4 perc, illetve 10 perc.
Dajka István: Jól kezdtük a találko-
zót, távoli zónából Nyakó Rozália át-
lövéseinek köszönhetően rendre gólra 
váltottunk támadásainkat. Ebben a 
szakaszban mi irányítottuk a játékot. 
Félidő közepére kiegyenlítetté vált a 
küzdelem, sőt a Szombathely a veze-
tést is átvette. Időkéréssel rendeztük a 
sorainkat, majd a vezetést is visszavéve 
kétgólos előnnyel mentünk a szünet-
re. A második félidő is jól indult, hi-
szen négy perc alatt öt gólra módosult 
a különbség. Sápi Gréta sokszor meg-
oldhatatlan feladat elé állította a hazai 
védőket. De ahogy a történelem úgy a 
mérkőzés is ismételte önmagát. Kiál-
lításaink illetve a pontatlanná vált át-
lövéseinket kihasználva az ellenfél for-
dítani tudott. Szoros végjátékban volt 
esélyünk a győzelem kiharcolására, de 
az utolsó támadást nem sikerült gólra 
váltani, így még a döntetlen megtartá-
sa is veszélybe került az utolsó tizenöt 
másodpercben. Az elkövetkező idő és 
az ellenfeleink Szombathelyi mérkő-
zései fogják elődönteni mit is ér ez az 
egy pont.

Ifjúsági I. osztály Kelet: MTK Buda-
pest- Hajdúnánás SK 30 – 27 (16 – 
12)
Budapest 50 néző. Vezette: Bujdosó, 
Horváth. (március 20.)
Hajdúnánás SK: Cziczás (kapus), Sza-
bó Sz, Veres Barbara 1, REPÁK 6/3, 
KOSTYÓ 7, Veres Boglárka, Arnócz. 
Csere: CZIPA (kapus), WEIBLI 8, 
Lakatos, Murvai L, Szabó F 1/1, Cse-
ke 4. Edző: Jenei Tamás Tibor
Hétméteres: 3/1, illetve 6/4. Kiállítás: 
4 perc, illetve 6 perc. 
Jenei Tamás Tibor: Közvetlen rivá-
lissal mérkőztünk. A mérkőzés visz-
szaadta, azt, amit a tabellán elfoglalt 
helyezések mutatnak. Az első félidő 
a hazai csapat tervei szerint alakult. 
A második félidőben többször is tá-
madtunk a vezetésért, de ziccereket, 
büntetőt hibáztunk. Jó mérkőzésen 
maradtunk alul, nem sokon múlt, 
hogy győzelemmel térjünk haza.

Hajdúnánás SK – Mohácsi TE 
1888. 27 - 22 (13 - 9) 
Hajdúnánás 200 néző. Vezette: Bába, 
Horváth. (március 27.) 
Hajdúnánás SK: Szabó L (kapus), 
Poór, PETROVICS 7/5, SÁPI G 1, 
Tar L 1, Szabó P 1, Kozma K 1. Csere: 
KOZMA T, Kiss (kapusok), Nyakó 2, 
KOVÁCS 5/1, LAKATOS P 7, Kele-
men 1, Sápi B 1, Zavaczki, Kostyó. 
Edző: Dajka István
Hétméteres: 7/6, illetve 6/6. Kiállítás: 
6 perc, illetve 8 perc.
Dajka István: Tudtuk hogy a Mo-
hács egy jó képességű játékosokból 
álló csapat, akinek a játékát az irányí-
tó játékos teljesítménye mérkőzéshez 
való hozzáállása határozza meg. En-
nek megfelelően indult az ütközet. 
Fej, fej mellett haladt a két csapat az 
első félidő derekáig. Majd a védekezé-
si rendszer megváltoztatása, valamint 
támadásaink koncentráltabb befe-
jezései meghozta a félidei vezetést. 
Második félidőben tovább tudtuk 
növelni különbséget köszönhetően 
a jó kapus és védő teljesítménynek. 
Valamint Lakatos Petra gólerős játé-
kának. A mérkőzés végjátékban min-
denkit pályára tudtam küldeni. Talán 
ez, vagy az összeszokatlanság hiánya 
okozta, de a masszívan küzdő ellen-
fél vissza tudott kapaszkodni a nagy 
különbségű hátrányból a mérkőzés 
végére. Összességében megérdemelt 
győzelmet arattunk, még akkor is, ha 
néha érthetetlen hibákat vétettünk.

Ifjúsági I. osztály Kelet: Békéscsabai 
ENKSE - Hajdúnánás SK 42 – 32 
(22 – 17)
Békéscsaba 35 néző. Vezette: Héjja, 
Kónya. (március 23.)
Hajdúnánás SK: Cziczás (kapus), Sza-
bó Sz 2, Veres Boglárka 1, CSEKE 4, 
KOSTYÓ 9/1, Arnócz, WEIBLI 9. 
Csere: Czipa (kapus), SZABÓ F 7/4, 
Lakatos P, Kónya. Edző: Jenei Tamás 
Tibor
Hétméteres: 3/1, illetve 5/5. Kiállítás: 
4 perc, illetve 0 perc. 
Jenei Tamás Tibor: Megfogyatkozott 
kerettel érkeztünk Békéscsabára. Az 
egyik legtöbb gólt szerző csapathoz lá-
togattunk. Sajnos ez az eredményből 
is látszik, hogy az ellenfélnek sikerült 
ránk erőltetni a saját játékát, amiben 
nem tudtuk felvenni velük a kesz-
tyűt. A támadó játékunkban, ebben 
a felforgatott felállásban is csináltunk 
nagyon szép megoldásokat, örülök, 
hogy olyan dolgokat láttam vissza, 
amit az edzéseken gyakoroltunk.

- kábé -

A jobb csapattól 
nem szégyen kikapni

A múlt heti gyengébb teljesítmény 
után mindenképp javítani akart csa-
patunk. Ez a 18. fordulóban sikerült, 
pedig voltak hátráltató tényezők. 
Nem a legjobb futball idő, nem a leg-
jobb pálya és nem az idei legjobb já-
ték az, ami jellemezte az összecsapást. 
Azonban a helyzetkihasználásunkra 
nem lehetett panasz. Míg ellenfelünk 
kihagyta adandó lehetőségeit, addig 
mi háromszor is mattolni tudtuk a 
vendégek kapusát.
Ezután a tabella negyedik helyén ta-
nyázó Hajdúsámson következett s bi-
zony itt sem vallottunk szégyent.
Végül következett a bajnokaspiráns.
Eredmények:

Hajdúnánási FK–Bocskai SE 3–0 
(1–0)
Vezette: Orosz J. (Hajdu P., Tőkés 
R.).
Hajdúnánási FK: Kanócz B., Köké-
nyesi Zs. (Lakatos D.), Papp L. (Va-
dász L.), Tóth B., Kiss L., Linzenbold 
Zs., Újvári Zs., Lakatos N. (Uri M.), 
Fodor J., Bohács B., Lovas M. 
Edző: Daróczi Péter.
Gól: Újvári Zs., Fodor J., Vadász L. 
Ifi: 2–0.
Míg edzőnk Daróczi Péter gratulált 
a csapatnak s győzelmünket legfiata-
labb szurkolónknak Lovas Jankának 
ajánlotta, addig Varga Zsolt az ellenfél 
mestere túlzónak találta a háromgólos 
hazai győzelmet. „Helyzetek itt, gólok 
ott” fogalmazott. Elmondása szerint 
a 70. perc után kockáztatniuk kellett 
ezért jobban kinyíltak hátul. Köszön-
jük nekik.

Hajdúnánás FK–Hajdúsámson 1–1 
(1–1)
Néző: 100
Vezette: Dobi Zs. (Pál G., Csiszár K.)
Hajdúnánás FK: Kanócz B., Tóth 

B. (Papp L.), Vadász L. (Csatári D.), 
Andorkó S., Kiss L., Linzenbold Zs., 
Újvári Zs., Lakatos N. (Uri M.), Fo-
dor J. (Kökényesi Zs.), Bohács B., 
Lovas M.
Edző: Daróczi Péter
Gól: Andorkó S., illetve Szabó B.
Ifi: 0-1
A pálya talaja nem engedte a jó és szó-
rakoztató futballt, így maradt egy jó 
meccs egy brusztolós összecsapáson. 
„Ezen a pályán sajnos futballozni nem 
lehet, küzdelmes mérkőzésen nem 
tudtuk itthon tartani a 3 pontot.” – 
fogalmazott edzőnk.  Halász Zoltán 
a sámsoniak trénere szerint sem volt 
alkalmas a pálya a kombinatív játék-
ra ezért célfutballra rendezkedtek be, 
mely felborította kicsit az eredeti ter-
vüket.

Balmazújvárosi FC–Hajdúnánás FK 
3–0 (1–0)
Néző: 280
Vezette: Szűcs L. (Darányi L., Kozma 
M.)
Hajdúnánás FK: Kanócz B., Csa-
tári D., Papp L.(Uri M.), Tóth 
B.(Kökényesi Zs.), Andorkó S.(Dobó 
T.), Kiss L.(Bencze D.), Linzenbold 
Zs.(Illyés B.), Újvári Zs., Lakatos N., 
Bohács B., Lovas M. 
Edző: Daróczi Péter
Gól: Rőth A.(2), Urbin P. 
A jobb csapattól nem szégyen kikapni! 
Vállalható vereséget szenvedett csapa-
tunk, a bajnoki aranyra törő Balmaz-
újvárosi FC-től. Nem bunker futballt 
játszva, (ezt az Újváros mestere is elis-
merte) egy jó kis mérkőzést hoztunk 
össze Lajos Ferenc tanítványai ellen. 
Azonban a tudás béli különbség most 
kiütközött, így nem volt kérdéses a 
mérkőzés végkimenetele.

Kócsi Imre

Babalátogatóban
Nagyné Legény Ildikó alpolgármester 
és Szólláth Tibor polgármester Tar-
Szabó Mirellát, 2022. év első hajdú-
nánási újszülött kisbabáját és szüleit 
köszöntötték otthonukban még már-
cius végén. 
Jó egészséget és boldog életet kívá-
nunk!


