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Kihajtási ünnepség 2022

Régi-régi pásztorhagyományt ele-
venít fel már több mint egy évtizede 
Hajdúnánás a tavaszi kihajtási és az 
őszi behajtási ünnepség megrende-
zésével. A két jeles napnak az egyre 
szépülő-épülő Kendereskert ad ott-
hont évről évre. Idén április 30-án 
végre minden egészségügyi korláto-
zás nélkül megtarthattuk ezt a szép 
hagyományú rendezvényt, ahol 
íjászverseny és találkozó, népzenei 
és néptánc műsor, pásztorkutyás és 
ragadozómadár bemutató, pásztor-
fogadás, pásztortűz gyújtás várta a 
vendégeket.
Régóta várt napsütéses szép tavaszi 
nap köszöntött Hajdúnánásra április 
30-án, szombaton, amely igencsak 
kedvező volt a hagyományos Kihaj-
tási ünnepség szervezői és vendégei 
számára. Jó tízéves múltra tekinthet 
már vissza ez az ünnepség, amelyet 
Hajdúnánás Város Önkormányzata 
azzal a céllal hozott létre anno, hogy 
városunk régi pásztorhagyományait 
felelevenítsék, megismertessék a fiata-
labb nemzedékekkel, hogy ők is ért-
sék, tudják, mit is jelentett akár még 
80-90 évvel ezelőtt pásztornak lenni, 
milyen felelőssége volt a számadónak 
a „kezére adott”- rábízott jószág te-
kintetében, hiszen nagyon sok nánási 

családnak ez volt a négylábon járó tő-
kéje, vagyona.

A régi pásztorok természetesen 
nem egyidőben „verték ki” a jószágot 
a legelőre, legkésőbb a nagyjószág – 
ló, szarvasmarha – került ki, mert a 
gyenge füvet bizony kitaposták vol-
na. Szent György nap után azonban, 
ahogy a régiek mondták, „a füvet még 
kalapáccsal se lehetett visszaverni a 
fődbe”, e naptól már mehetett a leg-
előre a gulya, a ménes.

Szent György nap kitüntetett 
dátum volt a pásztortársadalom 
körében. A gazdák, a pásztorok a 
jószágok egészségét, szaporaságát, tej-
hozamát hiedelmekkel és szokásokkal 
is igyekeztek biztosítani. Ilyenkor go-
noszelhárító, termékenységvarázsló 
szándékkal a marhákat láncon, fej-
szén, ekevason, tojáson, a gazdasszony 
kötényén hajtották át. Mindemellett 
pásztortüzet is gyújtottak és ennek 
füstjén is áthajtották a jószágokat, 
egyrészt a rontás elleni védekezésül, de 
volt ennek konkrét célja is; az össze-
füstölt idegen jószágoknak egyforma 
szaguk lett, így azonnal összeszoktak. 

A mostani Kihajtási ünnepség ki-
egészült a Mónus József szervezte 
nagyszabású íjászversennyel és ta-
lálkozóval, amelyen mintegy 300 
viseletbe öltözött íjász jelent meg a 
Kendereskertet körülölelő egykori 
Bellegelő egy részén.

Az íjászversenyt követően délután 
14 órától kezdődött a hagyományos 
pásztorünnep, amely a Hajdú Bok-
réta Hagyományőrző Egyesület és a 
Szalmakalap Citeraegyüttes népdal 
csokrával vette kezdetét. Őket kö-

vette –no nem színpadon – hanem 
a Portékaház előtti selymes füvön a 
Cifraszűr Néptánc Egyesület kisebb-
nagyobb csoportjainak színvonalas 
műsora. Nem lenne teljes a kihajtás 
a Duna-Tisza Magyar Pásztorkutyás 
Hagyományőrző és Sport Egyesület 
kutyásbemutatója nélkül, akik az őszi 
behajtási alkalomnak is rendszeres 
résztvevői. Hasonló módon visszatérő 
fellépő a Hagyományőrző Kelevézek. 
Kiss Balázs a Magyar Környezetgaz-
dálkodási és Vidékfejlesztési Társaság 
elnöke ezúttal egy afrikai uhut hozott 
magával a ragadozómadár bemutató-
jára. Mindeközben a legkisebbek ön-
feledten játszottak a legkülönfélébb 
népi játékokkal.

Az ünnepség fő attrakciója a pász-
torfogadás ceremóniája volt. A kör-
nyező települések viseletbe öltözött 
pásztorai, illetve az Örökös Pásztorok 
előtt történt meg az idei pásztorfo-
gadás. A ceremóniamester ezúttal is 
Gencsi Zoltán volt, aki a különböző 
jószágfélék számát a rovásfára felróva 
adta át a „gazdának”, Szólláth Tibor 
polgármesternek, aki továbbadta a 
számadónak, Szemes Zoltánnak. Ezt 
követően kinyílt a karám, az istálló 
ajtaja és a „kormos” szemű szürkék, 
bivalyok, borjaikkal együtt hatalmas 
dobogással rohantak ki a szabadba, 
majd rövid idő után már békésen le-
gelészték a friss, zsenge füvet.

A folytatásban a pásztorok az ál-
domás után a „pásztortűzről – ennek 
folyamatos életbentartása, gondozása 
egyébként a legkisebb bojtár feladata 
volt egykoron – fáklyáikkal megy-
gyújtották a nagy máglyát, és egyben 

emlékeztek azokra az Örökös Pász-
torokra, akik távoztak a mindenélők 
útján. Az egyre hamvadó máglya pa-
razsa mellett még sokáig dalolásztak a 
pásztorok, ezzel is emlékeztetve arra 
az örökségre, ami jelzésértékű; nem 
szabad hagyni kialudni a pásztortü-
zet, folyamatosan táplálni kell, hogy 
a tűz melegéhez, a kisebb-nagyobb 
közösségek biztonságosan visszatalál-
janak, így őrizve eleink munkájának 
folytonosságát, ránk hagyott érték-
rendjüket. 

(r.zs. – fotó: Girus Zsolt)
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Íjászok a magyar zászló becsületéért: 
Történelmi íjászverseny Hajdúnánáson

Látványos történelmi íjászversenyt 
rendezett április 30-án Hajdúnáná-
son a Magyar Zászló Becsületéért a 
Farkasokkal Alapítvány, Hajdúná-
nás Városi Önkormányzat és a Ma-
gyarságkutató Intézet, több száz ha-
gyományőrző íjász részvételével. Az 
íjászversenyen jelen volt több világ-
bajnok, Európa-bajnok, országos 
bajnok, valamint a magyarországi 
és határon túli íjász egyesületek 
többsége. A hagyományőrző szán-
dékkal megrendezett versenyen és 
baráti találkozón megalakították a 
Székely Íjfeszítők Törzsszövetségét.
Soha még ennyi honfoglaláskori vise-
letbe öltözött harcost nem látott a jó 
öreg kendereskerti legelő, mint éppen 
április 30-án a Kihajtási ünnepség 
kezdő programjaként, az Íjászok a 
magyar zászló becsületéért elnevezésű 
íjász versenyen és találkozón. A ren-
dezvény ötlete még jó fél évvel ezelőtt 
Mónus József többszörös harci és táv-
lövő íjász világrekorderünk fejéből 
pattant ki. Az elmúlt hónapok nem 
kevés szervező munkájának eredmé-
nyeként április utolsó napján szín-
pompás viseletekbe öltözött harcosok 
lepték el a Kendereskertet és zajlott a 
számtalan hagyományos elemet tar-
talmazó rendezvény. 

Az ország minden zugából érkeztek 
harcosok, szép számmal a Keleti Gye-
pűről, – Borsod-Abaúj-Zemplén-Sza-

bolcs-Szatmár-Bereg - és Hajdú-Bihar 
megyékből - akik színpompás jurtát 
is felállítottak, a maga-rendje-módja 
szerint be is rendezve. Mint Györki 
Attila, a Keleti Gyepű vezére elmond-
ta, a gyepű-rendszer évezredes múltra 
tekint vissza a pusztai nomád, ill. fél-
nomád népeknél, így a magyaroknál 
is, és ez a „hagyomány” még a közép-
kor vége felé is élt. Maga a gyepű ere-
detileg a törzsek, törzsközösségek, csa-
ládok, stb. felségterületeinek határán 
húzódó, amolyan senkiföldje-szerű te-
rületet, határvonalat jelezte, amelynek 
nem volt gazdája. A gyepűk védelmére 
külön „őrség” jött létre. Ezeket az őrö-
ket a legjobb harcosok közül választot-
ták ki, tehát mintegy ki nem mondott 
elismerésnek számított, ha valaki ebbe 
az "őrseregbe" bekerült. Ők voltak a 
felderítők, vagy másnéven a fürkészek. 
A Kárpát-medencei hazatérés után, 
miután letelepedett népünk, ezek a 
fürkészek a korabeli határvidéken te-
lepedtek le, folytatva az ázsiai pusz-
tákon megszokott feladatukat, csak 
most már határőrzők lettek. Hasonló 
módon a székely székek is ilyen határ-
őrző őrsereg voltak, akiknek büszke 
utódai, Marosszék, Aranyosszék, Ud-
varhelyszék, Csíkszék, Gyergyószék, 
Nagyvárad, Kolozsvár, Nagykároly 
harcosai is itt voltak.

A program a hagyományos ezer éves 
magyar-székely vezérfogadás ceremó-

niájával indult, majd a résztvevőket, 
érdeklődő vendégeket Mónus József 
köszöntötte. A rendezvény díszven-
dége volt Horváth-Lugossy Gábor, 
a Magyarságkutató Intézet főigaz-
gatója, aki köszöntőjében nagyrabe-
csülését fejezte ki a hagyományőrzők 
munkájának elismeréseként. Mint 
mondta, látva ezt a nagyszerű kezde-
ményezést, a közeljövőben a Magyar-
ságkutató Intézet külön fejezetet szán 
a hagyományőrző egyesületek, szerve-
zetek támogatására. 

A Kelet Tüze harcosai régi korok 
hadviselésének részét idézték fel, ami-
kor tüzes nyílvesszőkkel lőttek. Ilyen 
jelentekkel filmekben számtalanszor 
találkozhattunk, egyrészt amikor az 
ellenség soraiban tettek nagy kárt 
a tüzes nyilak, másrészt sok emberi 
hajlék pusztulását is okozták az ilyen 
nyílvesszők.

A találkozó legfontosabb esemé-
nye kétségtelenül a Székely Íjfeszítők 
Törzsszövetségének megalakítása volt, 
amely díszes oklevelet minden jelen-
lévő aláírásával szentesített. 

Mint Mónus József mondta: „Egy 
szövetséget keltettünk életre, ami a 
nemzeti hovatartozás, a béke, a barát-
ság, a büszkeség, az erő és a kitartás 
hírvivője lesz. Egy szövetséget, amely-
nek tagjai szentséges lobogónk dicső-
ségének hordozói!”

A folytatásban már a barátságos 
versenyek egész sora következett, női 
és férfi indulókkal. Külön versengés 
folyt Hajdúnánás Díszíjának elnyeré-
séért, amelyet végül az itt és most is 
legyőzhetetlen Mónusné Ruszin An-
na Mária és Mónus József nyertek el.

 (erzsé – fotó: Girus Zsolt)

Pajna Zoltán, Szólláth Tibor, Mónus József, Horváth-Lugossy Gábor
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Kereszténynek lenni a 21. században 

Az elmúlt év ősz végén indult civil 
kezdeményezésre, a Keresztyén köz-
életi fórum, amely nem titkoltan 
napjaink nagyon is aktuális kérdé-
seivel foglalkozik időről időre. Áp-
rilis 22-én a Kőrösi Csoma Sándor 
Református Gimnázium adott ott-
hont a soron következő előadásnak, 
amelynek meghívott előadója Vojt-
kó Ferenc, az ismert debreceni te-
levíziós személyiség, forgatókönyv-
író, filmrendező volt. 
Ismét a gimnázium dísztermébe 
várták a Keresztyén közéleti fórum 
vendégeit április 22-én délután, ahol 
a debreceni Médiacentrum munka-
társa, filmrendező, forgatókönyvíró 

Vojtkó Ferenc mesélt arról, mit is je-
lent reformátusnak, de leginkább ke-
reszténynek lenni a 21. század elején. 
A megjelent vendégeket Kocsis Áron, 
hitéleti igazgatóhelyettes köszöntötte, 
aki emlékeztetett arra, hogy Vojtkó 
Ferenc a mozgókép segítségével köz-
vetíti azokat a keresztény-keresztyén 
értékeket, amelyeket őseinktől kap-
tunk és kötelességünk továbbadni.

A közvetlen hangú beszélgetés so-
rán kiderült, hogy az előadónak több-
szörös kötődése van Hajdúnánáshoz, 
hiszen keresztapja nánási, felesége 
pedig kezdő pedagógusként az akkori 
Zeneiskolában tanított.

Vojtkó Ferenc Kárpátalján, egy 

Ungvár melletti településen szüle-
tett, az ottani, gyermekkori élmények 
meghatározóak voltak életére. Hívő 
családi környezetben nőtt fel, ezt a 
hitet megtartotta, és vitte tovább, ezek 
az alapvetések az irányadóak munkája 
során, ezek adnak folytonos inspi-
rációt, hogy keresse, kutassa a múlt 
történéséit, a diaszpórába kényszerült 
magyarságot, az Isten-haza-család 
hármas szent egységében.

Különösen sokat foglalkozott/fog-
lalkozik a világ minden táján fellelhe-
tő magyar közösségekkel, ahol az első 
generációk mindvégig megtartották 
magyarságukat, hitüket, nyelvüket, 
akik mindig magyarul álmodtak. De 
a másod, harmad generációk is „be-
olthatók” ezekkel az eszmékkel, és 
sok helyütt termékeny talajra hull az 
elvetett mag. 

Vojtkó Ferenc – maga is már a 
20.században önkényesen meghúzott 
államhatáron túl született – szenvedé-
lyesen kutatja azokat a történeteket, 
amelyek nem kerültek be a hivatalos 
történelemkönyvekbe. Ilyen drámai 
eseményt dolgoz fel pl. a Köröstár-
kányi mészárlás, amelyet 1919-ben, 
román irreguláris csapatok követtek 
el Köröstárkány és Nyégerfalva szín-
magyar községekben. A barbár mé-

szárlásnak a két faluban több mint 
száz áldozata volt. Hasonlón tragikus 
esetekről számol be a Kárpátaljai vér-
tanúk c. dokumentumfilmje.

Az alkotóművész  életünk szerves 
részének tartja a néprajzot, amit nap 
mint nap megélünk, múltbeli titok-
zatos üzeneteit pedig fel kell fejte-
nünk, ami sorra - rendre visszavezet 
bennünket a Szentíráshoz, a teremtés 
csodájához. 

Vojtkó Ferenc egész eddigi mun-
kássága válasz arra a kérdésre: mit is 
jelent napjainkban reformátusnak, 
kereszténynek lenni. Ahogy ő fogal-
mazott: „Felelősséget. Azért kaptunk 
annyi tálentumot, tehetséget, tudást, 
azért lettünk odaállítva, ahová, hogy 
szolgálni kell. Ahogy őseinket sok 
évszázadokon át az Istenhez való ra-
gaszkodás tartotta meg, úgy nekünk 
is ezt kell követni. Ha mi ezt elen-
gedjük, akkor magunkat engedjük el. 
A 21. században ugyanolyan feladat 
kereszténynek lenni, mint a történe-
lem bármely más szakaszában. Hol 
könnyebb, hol nehezebb. A megtar-
tásnak, a nemzeti megmaradásnak ez 
az egyi fontos, hanem a legfontosabb 
záloga.”

Rigó Tamásné

A szépírás művészete 
Április 21-én Játék a betűkkel cím-
mel nyílt kiállítás a hajdúnánási 
származású Tóth Etelka Edit, kalli-
gráfus munkáiból a Móricz Pál Vá-
rosi Könyvtár Helytörténeti Gyűj-
teményében.
Az írás története szinte egyidős az em-
ber tudatos létezésének történetével. 
A rajzolt képek jelekké alakulása, egy-
szerűsödése maga az írás fejlődésének 
története. A betűkké stilizálódott jelek 
írása a tudás megőrzésének eszköze 
volt, de a funkción túl a megformálás 
szépsége, egyedisége is egyre fontosab-
bá vált az évszázadok során. Előtérbe 
került az írás szépsége, esztétikuma, 
sőt művészi értéke. A kalligráfia mára 
önálló művészeti ággá vált, jeles kép-
viselői éppoly tehetséges művészek, 
mint a festők, szobrászok, grafikusok. 
Mesterségbeli tudásuknak szerves része 
a kompozíció, a tipográfiai szabályok 
ismerete, az általuk létrehozott művek 
olyan funkcionalitással is rendelkező 
műalkotások, ahol a betűk, a szöveg 
esztétikuma a legfontosabb érték.

A kalligráfia iránt érdeklődők most 
testközelből is megismerkedhetnek 
ezzel a különleges művészeti ággal a 
Játék a betűkkel címet viselő kiállítá-
son, a Móricz Pál Városi Könyvtár és 
Helytörténeti Gyűjteményben, ame-

lyet április 21-én  nyitott meg Daró-
cziné Bordás Andrea intézményveze-
tő. A tárlat elnevezése beszédes módon 
azt sugalmazza, hogy a kalligráfia nem 
csupán egy különleges művészeti ág, 
de egyben egy remek kikapcsolódási 
lehetőség is. 

A tárlat Tóth Etelka Edit kalligrá-
fus, nyugdíjas bölcsész és népművelő 
könyvtáros műveit, valamint különle-
ges eszközgyűjteményét mutatja be. A 
falakon több száz különböző stílusban 
készült, akár illusztrációval kiegészített 
különleges szépírással készült idézet, 
versrészlet vagy szóösszetétel található, 
melyek közül a legértékesebb nekünk 
helyieknek a város címrének ábrázolá-
sa és a település rövid története. 

A falakon a műalkotások, a tárlók-
ban pedig az alkotáshoz szükséges 
ősrégi, modern vagy éppen alternatív 
eszközök kaptak helyet, így láthatunk 
többek között cola-pent, bambuszból 
készült íróalkalmatosságot, és számta-
lan míves tintatartót. 

A kiállítás június közepéig tekinthe-
tő meg a Helytörténeti Gyűjtemény-
ben, ahol a tárlathoz kapcsolódóan 
interaktív gyermekfoglalkozásokat is 
igénybe vehetnek az iskolai csoportok. 

(Ferenczy Boglárka 
– fotók: Móricz Pál VK.)

História
Kovácsoltvas alkotást ál-
lított a római katolikus 
egyházközség a templom 
kertjében. Faladata az, 
hogy a rajta elhelyezett 
szöveggel és képpel be-
mutassa a templom tör-
ténetét. A História címet 
viselő tájékoztató egyrészt 
szól a város közönségének, 
másrészt az itt megforduló 
turistáknak. Éppen ezért a 
magyar nyelvű szöveget az 
előlapon angol, a hátlapon 
pedig lengyel és német for-
dítás egészíti ki. 

A tervet, valamint a 
kovácsmunkát Buczkó Jó-
zsef készítette. Az egyház 
vezetése az egységes arcu-
lat megteremtése végett, 
a plébániai központon, 
Újfehértón kívül, ilyen 
stílusú tájékoztató oszlo-
pokat kíván felállítani a 
filiális (fiók) egyházközségek (Hajdú-
dorog, Kálmánháza, Hajdúhadház, 
Téglás) templomkertjeiben is. A cél 
az, hogy az információ átadáson túl 

ezek az időtálló alkotások esztétikailag 
is emeljék a szűkebb és tágabb kör-
nyezet rangját, azaz járuljanak hozzá 
a település arculatának formálásához.  

(HNU)
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Május 6-24.: „Retró hétköznapok” 
kiállítás. 
Emlékszik még, milyen volt a csatos 
Bambi? Milyen csokikat ettünk az 
1970-1980-as években? Mikor nézett 
utoljára tévéadást Junoszty televízión 
keresztül? Mivel telt meg az iskolatás-
ka gyerekkorunkban? Mire használtuk 
a Bip öblítő flakonját technika órán?

A „Retró hétköznapok” kiállítás 
elsősorban az 1970-1980-as évekbeli 
Magyarország világának hangulatából 

igyekszik bemutatni egy apró szeletet 
Szólláth Zoltán magángyűjteményé-
ből származó papírrégiségek, háztar-
tási és technikai eszközök, játékok, 
valamint jól ismert, mára már talán 
elfelejtett mindennapi tárgyaink se-
gítségével.
Helyszín: a Kéky Lajos Városi Műve-
lődési Központ galériája.

Május 7. (szombat) 14.00 - 18.00: 
Baba- és gyermekruha börze

Helyszín: Kéky Lajos Városi Művelő-
dési Központ nagy előcsarnoka
Május 16. (hétfő) 11.45 Arany és 
Petőfi
50 perces előadás 6.-7.-8. osztályo-
soknak Arany János és Petőfi Sándor 
levelezéséből és verseiből. Összeállí-
totta: Linka Ágnes. Előadók: Sipos-
hegyi Zsolt és Plaszkó Bence
Petőfi Sándor halála előtt két és fél 
évvel ismerkedett meg, az akkor már 
közismert, nagy költővel, Arany Já-

nossal. Folyamatos levelezésbe kezd-
tek, hiszen távol éltek egymástól. Pe-
tőfi felnézett a költő óriásra, aki bár 
csak hat évvel volt idősebb nála, de 
már két gyermekes, országos hírű po-
éta volt. A közös időszakukban szüle-
tett költemények egészítik ki az össze-
állítást, melyből megismerhetjük nem 
csak a két ember kapcsolatát, hanem a 
kort is, amiben éltek.
Helyszín: Kéky Lajos Városi Művelő-
dési Központ színházterme

Komp Egyesület Esély a 
tanulásra – Hajdúnánási Tanoda
A Komp Egyesület égisze alatt mű-
ködő Hajdúnánási Tanoda sokak szá-
mára ismerős lehet. Olyan gyerekek 
járnak oda, akiknek tanulási nehé-
zségeik vannak, valamilyen tantárgyi 
korrepetálásra szorulnak, vagy egyéni 
fejlesztésre van szükségük. Szaktaná-
rok segítenek matematika, szövegértés 
fejlesztés, magyar nyelv és irodalom, 
történelem tárgyakból felzárkózni. 
De a mentorálás során pályaorientá-
ciós, mentálhigiénés foglalkozásokkal 
is segítik a fiatalokat. Az alsó osztá-
lyos kisdiákoktól egészen középisko-
lás fiatalokig járnak a Hajdúnánási 
Tanodába diákok, akik hétköznap 
délutánonként, tanítás után érkeznek 
a Kisfaludy utcán található terembe.  

A Hajdúnánási Tanoda 2016-ban 
kezdte meg működését, és jelenleg 34 
fővel foglalkoznak. Az ide járó gyere-
kekkel nemcsak tanulnak a szakem-
berek, hanem színes programokat, 
kézműves foglakozásokat, klubdél-
utánokat, nyári napközis táborokat 
és csapatépítő programokat is szer-
veznek számukra. A játszva tanulás 
tényleg hatásos az egyéni fejlesztésre, 
hiszen a gyerekek is érzik és tapasztal-

ják, hogy az iskolában mekkora segít-
ség az számukra, hogy a Hajdúnánási 
Tanodában erősíthetik azokat a tan-
tárgyakat, amellyel kicsit nehezebben 
bírkóznak meg. Mint Fehér Ildikó, 
a Komp Egyesület szakmai vezetője 
mondta, a Tanoda működtetéséhez 
szükséges forrásokat az egyesület uni-
ós pályázatokból, illetve hazai támo-
gatásokból fedezi.

Dobos M.

Körzeti labdarúgó 
Diákolimpiai selejtezők

A tavaszi szünet előtti hetekben 
rendezte a Hajdúnánási Diáksport 
Bizottság a körzeti labdarúgó Diák-
olimpiai fordulókat. Széles körben 
neveztek a környező települések. 
Vendégül láthattuk Hajdúdorogról 
a Szent Bazil illetve Móra Ferenc, is-
kolák csapatait. Polgárról a Vásárhelyi 
Pál iskolát, Görbeházáról Széchenyi 
István iskolát. Hajdúnánásról a Kő-
rösi gimnázium csapata és a Bocskai 
Iskola csapata vett részt. 1. korcso-

portban kihívó nélkül automatiku-
san (felkészítő: Konyári Dávid), II. 
korcsoportban 1. helyen (Felkészítő: 
Konyári Dávid, Lévai Péter), III. kor-
csoportban 1. helyen (Felkészítő: Szé-
kely Barnabás), IV. korcsoportban 2. 
helyen(felkészítő: Zsiros Irén) jutott a 
Bocskai Iskola a megyei elődöntőkbe. 
Ez azt jelenti, hogy a követketkező hé-
ten intézményünk diákjaiért minden 
korcsoportban szoríthatunk a megyei 
megmérettetéseken. Gratulálunk csa-
pattagoknak, felkészítőknek!
Köszönjük Hajdúnánás Város Ön-
kormányzatának, a Hajdúnánási 
Futballklubnak és Darócziné Krecz 
Mariannak a segítségét a lebonyolí-
tásban!

Konyári Dávid = forrás:bocskai.net 

2022. május 1-től érvényes  felnőtt háziorvosi rendelési idők a  
Szalay János Rendelőintézetben

I. Körzet:           Dr. Francia Boglárka
hétfő, szerda, péntek :   12.00 – 16.00
kedd, csütörtök:  8.00 – 12.00 

II. Körzet: Dr. Szabó Ágnes
hétfő, szerda, péntek:   12.30 – 16.30
kedd, csütörtök:  7.30 – 12.30

III. Körzet:          Dr. György Katalin
hétfő, szerda, péntek:     8.00 – 12.30
kedd, csütörtök:  12.30 – 16.30 

IV. Körzet:            Dr. Holhós Csaba
hétfő, szerda, péntek:     8.00 – 12.00
kedd, csütörtök:  12.00 – 16.00

V. Körzet: Dr. Császi Éva
hétfő, szerda, péntek:     8.00 – 12.30
kedd, csütörtök:  12.30 – 16.30

VI. Körzet: Dr. Csákó Ilona
hétfő, szerda, péntek:   12.30 – 16.30
kedd, csütörtök:  8.00 – 12.30

VII. Körzet:         Dr. Balogh Elemér
hétfő, szerda:  12.00 – 16.00
kedd, csütörtök, péntek: 8.00 – 12.00

VIII. Körzet: Dr. Ivánka Ildikó
hétfő:  8.00 – 11.30
 Tedej: 12.00 – 12.30
kedd:  12.30 – 16.00
 Tedej: 11.30 – 12.00
szerda:  8.00 – 11.30
 Tedej: 12.00 – 12.30

csütörtök:  12.30 – 16.00
 Tedej: 11.30 – 12.00
péntek:  12.30 – 16.00
 Tedej: 11.30 – 12.00
Dr. Suhajda Éva  
Foglalkozás egészségügy 

Ventifilt hétfő, csütörtök: 
10.00 – 12.00 

Rendelőintézet szerda, csütörtök:  
14.00 – 17.00
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Bonis Bona - díjas pedagógus 
Hajdúnánáson

A legrangosabb tehetségsegítői díj a 
„Bonis Bona – „ A Nemzet Tehetsé-
geiért” Díj, nevezik még a szakma 
Oscar díjának is, s ha jól tudom 
megyénkben eddig néhány peda-
gógusnak sikerült megkapnia. Idén 
a Debreceni Tankerületi Központ 
igazgatója Pappné Gyulai Katalin 
illetve a Hajdú-Bihar Megyei Peda-
gógiai Szakszolgálat főigazgatója, 
Sári Péterné eddigi elhivatott, áldo-
zatos  – főleg innovatív – munkája 
elismeréseként felterjesztették a díj-
ra, a hajdúnánási Lászlóné Lelesz 
Ildikó pedagógust. 
A díjátadó gála április 25-én volt 
Budapesten a Budapest Music Cen-
terben, ahol 58 kiemelkedő munkát 
végző hazai és határon túli pedagógus, 
tehetségsegítő szakember és szervezet, 
valamint hat települési önkormányzat 
számára adott át díjakat Zsigó Ró-
bert, a Miniszterelnökség családokért 
felelős államtitkára. 

A 2013-ban alapított, „Bonis Bona 
– A Nemzet Tehetségeiért” díj forrá-
sát 2022-ben is az NTP biztosította, 
a kitüntetések odaítélésének fő célki-
tűzése továbbra is az, hogy erkölcsi és 
anyagi elismerésben részesítse azokat 
a hazai és határon túli magyar, vagy 
magyarországi nemzetiségi szakembe-
reket és szervezeteket, akik munkájuk 
során kiemelkedően sokat tesznek a fi-
atalok tehetsége kibontakoztatásáért.

Ebben az évben Hajdúnánás város 
pedagógusa Lászlóné Lelesz Ildikó 
is részesült ebben az állami elisme-
résben. Ő a Hajdú-Bihar megyei Pe-
dagógiai Szakszolgálat Hajdúnánási 
Tagintézményének Tehetséggondozó 
koordinátora, mesterpedagógus, me-
gyei Munkaközösség-vezető. 2014 óta 

tevékenykedik tehetséggondozóként 
az ellátási körzetébe tartozó települé-
sek (Hajdúnánás, Görbeháza, Polgár, 
Tiszagyulaháza) általános iskoláiban. 
Munkája során szakmai kapcsolatot 
ápol az intézmények vezetőivel, te-
hetségazonosítást végez, tanácsadást, 
szülői konzultációt kezdeményez te-
hetséges gyermekek szülei számára, a 
„Z generáció” elnevezésű megyei rö-
vidfilm-készítő verseny ötletgazdája, 
megvalósítója, a Hajdú-Bihar megyei 
Pedagógiai Szakszolgálat tehetségazo-
nosítási és tehetséggondozási proto-
kolljának, eljárásrendjének kidolgozó-
ja. Munkája szorosan összekapcsolódik 
az MTT (Magyar Tehetségsegítő Ta-
nács) és a MATEHETSZ (Magyar Te-
hetségsegítő Szervezetek Szövetsége) 
munkájával. Előadásokat tartott a 
tehetséggondozás témakörében orszá-
gos, megyei és helyi szinten is. Rövid-
filmet készített a MATEHETSZ felhí-
vására a kreativitásról, mely a youtube 
csatornáján megtekinthető.

Végezetül talán ars poétikájának is 
mondható, hogy véleménye szerint 
nem feltétlen szükséges kitűnő tanu-
lónak lennie egy tehetséges gyereknek. 
Lehet, hogy nem eminens tanuló egy 
gyermek, de nagyszerűen táncol, ze-
nél, énekel, stb., ezért mindenképpen 
szükség van rá, hogy segítsük, támo-
gassuk, felkaroljuk és fejlesszük őket, 
hogy a bennük szunnyadó képessége-
ket minél hatékonyabban ki tudjuk 
bontakoztatni. Lászlóné Lelesz Ildikó  
mindenesetre a jövőben is ezt tűzte ki 
célul maga elé. Önzetlen, áldozatkész 
munka a nemzet tehetségeiért. Olva-
sóink nevében is szívből gratulálunk 
Lászlóné Lelesz Ildikónak!

Kócsi Imre

Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó Hajdúnánáson
A Magyar Drámapedagógiai Társaság 
már sokadik alkalommal rendezte meg 
a Weöres Sándor Országos Gyermek-
színjátszó Találkozót. A Hajdú-Bihar 
megyei döntőnek idén is Hajdúnánás 
adott otthont április 23-án a Kéky La-
jos Városi Művelődési Központ szín-
háztermében. A társaság szerint a gyer-
mekszínjátszás az egyik legkreatívabb 

tevékenységi forma, amely kreatív, 
rugalmas és empatikus gyermekeket 
nevel. A megyéből összesen 7 csapat 
vett részt, így Debrecenből és Ebesről 
érkeztek színjátszó csoportok váro-
sunkba.  A pandémiás helyzet követ-
keztében hatalmas öröm a színjátszást 
kedvelőknek, hogy idén újra színpadra 
állhattak a csoportok előadásukkal. 

A gyermekcsoportokat szakmai 
zsűri értékelte, akik a hozzáadott pe-
dagógiai munkát is figyelembe vették 
a minősítések odaítélése során. Arany, 
ezüst és bronz minősítésekkel értékel-
ték a diákságot, és így esélyt kaptak 
valamennyien az országos döntőbe 
való jutáshoz is. 

Idén online módon is volt lehetőség 

a nevezésre, ahol a társasághoz bekül-
dött videó anyagokat szintén szakmai 
zsűri értékeli majd, és így is van lehe-
tőség a minősíttetésre, valamint az or-
szágos fordulóba való továbbjutáshoz.

Dobos M.

Zöld otthon 
2016 óta évente szervezik meg a Föld 
napja környékén a Fenntarthatósági 
Témahetet, elsősorban általános is-
kolás és középiskolás diákok számára. 
Hajdúnánáson idén április 25-28-kö-
zött a művelődési központban a haj-
dúböszörményi Zöld Kör interaktív 
kiállítás keretében lépésről lépésre 
előadók segítségével mutatta be, ho-
gyan milyen módon tudunk otthoni 
környezetükben fenntartható megol-
dásokat, különféle apró praktikákat 
alkalmazni a zöldebb, élhetőbb, fenn-
tarthatóbb környezet védelmében. A 
kiállítás a Klímatudatosság erősítése 
Hajdúnánáson c. projekt keretében 
valósult meg.

Napjainkra nemzetközi hívószóvá 
vált a fenntartható fejlődés, környe-
zetünk, földünk megóvása érdeké-
ben. Hogy ezért mi személyesen mit 
is tehetünk saját lakásainkban, ezt 
példázza a hajdúböszörményi Zöld 
kör, elsősorban gyermekeknek szóló 
interaktív kiállítása.

Sok iskolai csoport, egész osztályok 
látogatták meg a Fenntarthatósági hét 
keretében ezt a különleges, Zöld ott-
hon elnevezésű tárlatot, a művelődési 
központban április 25- 28. között. 

Borsó, az aprócska kis kabalafigura 
sorra mutatja be a tablókon azokat 
az apró, régen jól ismert, mára már 
azonban elfeledett praktikákat, ame-
lyekkel környezetbaráttá tudjuk tenni 
házunkat, kertünket. Borsó mellett 
a látogatók természetesen szakava-
tott környezeti nevelők segítségével 
járhatják végig egy-képzeletbeli ház 
minden szegletét, az előszobától a 
nappalin át a konyháig és a kertig. A 
gyerekek koruknak megfelelő szinten 
kapnak információkat pl. a fenntart-
ható fejlődés mibenlétéről, az ökoló-
giai lábnyom fogalmáról, mértékéről, 
a karbon szennyezésről és a célul ki-

tűzött karbonsemlegességről. Meg-
tudhatjuk azt is, hogy a konyhában, 
a fürdőszobában milyen természetes 
anyagokat használhatunk, kizárva a 
vegyianyagok egészségre káros hatá-
sait. Számtalan interaktív játék segít 
a kisebb és nagyobb gyermekeknek 
a környezettudatos fogyasztói maga-
tartás, szemlélet kialakításában. Pl. 
manapság egy korszerű, jól felszerelt 
lakásban számtalan energia emésztő 
készülék található, amelyek - bár sok 
már energiahatékony besorolással 
rendelkezik - de mégis csak fogyaszta-
nak, nem beszélve az értékes szabad-
időről, amit a „kütyük” nyomkodásá-
val pazarolunk el.

A tárlat felhívja a figyelmet napja-
ink egyik kardinális kérdésére a víz-
fogyasztásra. A világ édesvíz készlete 
drasztikusan lecsökkent, és számtalan 
helyen már az ivóvizet adó rétegek is 
szennyezettek. Méginkább takarékos-
kodhatunk, ha helyi termékeket vásá-
rolunk, hiszen az ún. rövidellátásilánc 
helyben termelt zöldségekkel, gyü-
mölcsökkel, állati termékekkel lát el 
bennünket. Elgondolkodtat az a tab-
lói is, ahol azt mutatják be, hogy né-
hány élelmiszer előállításához mennyi 
víz felhasználása szükséges a kezdettől 
az asztalra kerülésig.

Ez a tárlat természetesen a kiraga-
dott példákon túlmenően kitér olyan 
kérdésekre, mint a föld energiának ki-
zsákmányolása, néhány zöld növény 
hatása a lakás levegőjének tisztaságá-
ra, a komposztálás jelentőségére, az 
újrahasznosítás fontosságára és még 
számtalan okos ötletre, hogy unoká-
inknak élhető földet hagyjunk örökül. 
A tárlattal részletesen is megismerked-
hetnek az érdeklődők az interneten, a 
zoldotthon.net/hu oldalon. 

(r.zs.)

Lászlóné Lelesz Ildikó, dr. Balogh László, a MTT elnöke, dr.Polonkai Mária a 
MATEHETSZ alelnöke
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Nánás első tanyasi iskolája

A Magi Miklós nevű juhász Haj-
dúböszörményből származik, innen 
jött át a nánási Rétre a múlt század 
végén (az 1800-as végén, ugyanis a 
cikk megjelenése óta évszázadot vál-
tottunk -szerk) és épített kunyhót, 
hodályt az Alsó-rét szélén, azon a tel-
kes, kiemelkedő területen, amelynek 
egy darabja még a nagy tiszai árvíz 
idején is szárazul maradt. Így ő lett 
a réti, Görbeházára vezető út menti 
terület névadója. E terület kiosztása 
után benépesült a környék. Úgy so-
roltak a tanyák, mintha egy nagy falu 
szélénél nézelődnénk. Mindez Dra-

viczky Imre Tanyasi iskoláink c. soro-
zat: Magitelki iskoláról szóló írás be-
vezetőjében olvasható. (Hajdúnánási 
Újság 1995. év 21. szám) Majd így 
folytatja: „Picinykét szokva a helyet, 
és anyagilag megerősödve, a többség 
úgy határozott, hogy iskolát létesít. 
Az elgondolást tett követte.” Az iskola 
címe: Tanya 578.

Akinek felkeltette az érdeklődését 
ezen cikk, az az iskola történetéről 
többet megtudhat a 2001-ben megje-
lent: Buczkó József A hajdúnánási ró-
mai katolikus egyház története című 
könyvéből (127–141 o.)

„Hajdúnánás határának első iskolá-
ja Klebelsberg Kunó vallás- és közok-
tatási miniszter idején az ő szorgalma-
zására épült fel 1925. október 9-re...” 
Az oktatás 1927-ben kezdődött meg 
ebben a tanyasi katolikus iskolában. 
1948-ban államosították, megszün-
tették az iskola felekezeti jellegét, 
1979-ben vége szakadt a kinti misé-
zésnek is. Ekkor még állt a harang-
láb és a feszület is. Az utolsó tanévet 
1978-ban zárták.

Az ott lakók éppen száz éve határoz-
tak az iskola építéséről, de nem biztos, 
hogy megéri létezésének 100. évét ez 
a mai napig jó állapotban lévő kultúr-
történeti emlék. Mára már nyilván-
való, hogy a volt iskola épülete is a 
leendő motoros versenypálya kijelölt 
helyén áll. Némi lokálpatrióta szel-
lem és tervezői jóakarat megmenthet-
né. Két helyen is jeleztem ezen tényt, 
konkrét további funkciót is megjelöl-
ve, de úgy tűnik, mintha nem lenne rá 
fogadókészség.

Hivatalos helyen, fórumokon több-
ször is elhangzott már, hogy éppen ez 
a Magitelek a legalkalmasabb hely 
széles e hazában a pálya megépíté-
séhez. Se Sávoly, se Mogyoród, de 
még Fövenyeshát sem kerülhet szóba. 
Hol van, miért éppen Fövenyeshát? – 
kérdezheti a kedves olvasó. Nincs az 

olyan messze, mint gondolnánk. Az 
M3-as autópálya másik oldalán Gör-
beháza és Bagota között található. Mit 
számít az az 5-10 kilométer? A válasz: 
„genius loci” – a hely szelleme.

Itt született 1934. november 4-én 
Görbeháza közelében, Bagotán az eg-
ri káptalan birtokához tartozó egyik 
tanyán – „...aki a magyar motorkerék-
pársport igazi virtuóza, aki sorozatban 
tudott  bajnokságot nyerni terepen 
és pályán, aki a hortobágyi tanyáról 
eljutott a világbajnokságra, akit res-
pektált minden versenytársa, függet-
lenül attól, hogy a Népligetben vagy 
a Nürburgringen találkozott vele.” 
Idézet Ocskay Zoltántól, aki könyvet 
írt róla. Ő volt Szabó II László.

Debrecen–Miskolc–Nyíregyháza 
aranyháromszögében ezért lett volna 
százszor is alkalmasabb Magitelek 
helyett Fövenyeshát. Javaslatom: Fö-
venyesháton is volt egy tanyasi iskola, 
ahová Szabó László járt. Éppen ezért, 
ha már nem lesz Fövenyesring, leg-
alább a magitelki ma is meglévő iskola 
eredeti épületében, az eredeti helyen 
legyen egy Szabó II László emlékkiál-
lítás, ahol minden más magyar moto-
ros sportemlék is helyet kaphat.

Nábrádi Benedek

TISZTELT ADÓZÓ!
Az 1%-os HIPA (helyi iparűzési 
adó) elszámolás fontos részleteiről 
szóló összefoglalónkat ajánljuk a 
bevallás benyújtására kötelezett 
adózók figyelmébe:

A 2021. évi adóévre vonatkozó 
helyi iparűzési adóbevallás kitöltése 
során, amennyiben a bevallást olyan 
adózó részére kívánják kitölteni, aki/
amely mikro-, kis és középvállal-
kozásnak minősül, és ezért az 1%-
os adómértékkel jogosult és kíván 
adózni, úgy a 2021 HIPA bevallási 
nyomtatvány I. pontjában lévő 
bevallás jellege részben feltétlenül 
jelölni szükséges, hogy a bevallás 
a mikro-, kis és középvállalkozás 
által benyújtott bevallásnak minő-
sül. Amennyiben a főlapon a bevallás 
jellege részben „X” jellel jelölték a 10. 
sort, akkor a bevallás VII. pontjában 
az adó kiszámítása résznél a 16.1 
sorban megjelenik az iparűzési adó 
önkormányzati adórendeleti mérték 
szerinti 2%-os adómérték, illetve a 
számított adó összege. (Fontos, hogy 
ennél a sornál NE 1%-os - már esetle-

gesen csökkentett - mértékkel számol-
janak!) Ebben az esetben megjelenik a 
16.2 sor, „csökkentett adóösszeg a 
KKV számára” melyben beírni szük-
séges a 16. 1 sorban lévő összeg felét 
(azaz a csökkentett adómérték 1% 
összegét). Amennyiben e két sorba 
beírásra kerültek az összegek, úgy a 
bevallás 16. sorában szereplő összeg 
lesz a 2021. adóévre vonatkozó helyi 
iparűzési adó összege.

A bevallás VIII. pontjában kerül 
számításra a 2022. július 01. napjától 
2023. június 30. napjáig tartó idő-
szakra vonatkozó adóelőleg összegek.

ELŐLEGSZÁMÍTÁS SZABÁLYAI:
A 2022. II. félévi (2022. 09. 15. 
napjáig fizetendő) iparűzési adóelő-
leg összegét a következőkben leírtak 
alapján kell számítani: a 2021. évre 
vonatkozó adóbevallás 16.1 sorá-
ból kivonásra kerül a 2022. I. félévi 
(2022. 03. 16. napjáig fizetendő) 
teljes, 21NYHIPA vagy 22NYHIPA 
nyilatkozattal nem csökkentett elő-
írt adóelőleg összege.

A 2023. I. félévi (2023. 03. 16. 
napjáig fizetendő) iparűzési adóelő-
leg összegét az alábbi számítás alap-
ján kell beírni: 2021. évre vonatkozó 
adóbevallás 16.1 sorában lévő össze-
get osztani kell kettővel.

Ahhoz, hogy a 2021. adóévre vo-
natkozó végleges adót, tehát a 2022. 
május 31. napjáig fizetendő adót, 
vagy túlfizetés összegét meg tudják 
határozni, az alábbi számítással kell 
számolni: a 2021. adóévre kitöltött 
adóbevallás 16. sorában szereplő 
(1 % adó) összegéből kivonásra ke-
rül a 2021. évben előírt adóelőleg 
(2021. I. félévi és 2021. II. félévi) 
összeg 21NYHIPA vagy 22NYHIPA 
nyilatkozattal csökkentett adóelőleg 
összege.

Kérjük az előlegek számításánál is 
körültekintően járjon el! Szeretnénk 
felhívni a figyelmet arra, hogy az 
adózó a hibásan benyújtott bevallás 
miatt mulasztási bírsággal sújtható 
az Art. 220. § (1)-(2) bekezdései sze-
rint. Az Art. 7. § 22. pontja szerint 
hibásnak az a bevallás tekinthető, 

amelynél számítási hiba vagy más 
hasonló elírás miatt kijavításnak van 
helye. Amennyiben, a hibás adóbe-
vallást adótanácsadó, adószakértő, 
okleveles adószakértő ellenjegyezte, 
úgy a hibás bevallás miatt az Art. 49. 
§ (7) bekezdése alapján az ellenjegyző 
adótanácsadó, adószakértő, okleveles 
adószakértő terhére kell a bírságot 
megállapítani.

Helyi adóügyi kérdésekben to-
vábbi tájékoztatás található Haj-
dúnánás honlapján, illetve további 
információ kérhető a Hajdúnáná-
si Közös Önkormányzati Hivatal 
Közgazdasági Irodája Adóügyi Cso-
portjának munkatársaitól.

Együttműködését köszönjük!
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Hálás szívvel mondunk köszöne-
tet mindazoknak, akik 

VARGA MIKLÓS SÁNDOR 
(Hajdúnánás Jókai 

35/a sz. alatti lakos ) 

temetésén megjelentek, ravatalá-
hoz virágot, koszorút helyeztek, 
utolsó útjára elkísérték, mély fáj-
dalmunkban részvéttel osztoztak.

              A gyászoló család                         

Hetven éves a bölcsőde 
Szakmai rendezvénnyel emlékezett 
meg az Család-és Gyermekjóléti 
Szolgálat, Központ és Városi Böl-
csőde, az 1952-ben létrehozott in-
tézmény történetéről, magas szín-
vonalú szakmai munkájáról április 
21-én, a Bölcsődék napján.
Magyarországon 170 évvel ezelőtt, 
1852. április 21-én nyitotta meg 
kapuit az első bölcsőde, Pesten. Or-
szágos hálózat kialakítása azonban 
majd csak 100 esztendő múltával, 
1951-ben vette kezdetét, központi 
rendelkezés nyomán. Hajdúnánáson 
1952-ben a városi tanács hozta létre 
az első bölcsődét.

A 70 éves múltra szakmai nap 
megtartásával emlékeztek a Család-és 
Gyermekjóléti Szolgálat, Központ és 
Városi Bölcsőde munkatársai és a kör-
nyező települések szakemberei április 
21-én a Bölcsődék napján. 

Az eddig egyébként szűk munka-
társi körben megtartott Bölcsődék 
napi megemlékezés meghívott ven-
dégei a hajdúnánási és a környező 
települések bölcsődéinek munkatár-
sai voltak, ahol több jó gyakorlatot 
is bemutattak a kisgyermeknevelők, 
különös tekintettel az anyanyelvi, a 
környezeti, a mozgásos, a zenei és az 
alkotói tevékenységekre.

Mint Nagyné Juhász Krisztina in-
tézményvezető asszony mondta, a 
jubileumi év több rendezvényt is ma-
gába foglal az elkövetkezendő időben, 
találkozók, szakmai előadások formá-

jában. Intézményvezető asszony tör-
téneti bemutató előadásából kirajzo-
lódott a hajdúnánási bölcsődei ellátás 
múltja, ami az 1980-as években érte 
el a csúcspontját, amikor több mint 
120 kisgyermeket fogadott a bölcső-
de, ahol még munkáltatók is besegí-
tettek a gondozásba. Ezt a felfutást az 
1990-es évekre egy olyan mélypont 
követte, hogy a bölcsőde léte is meg-
kérdőjeleződött. Szerencsére a városi 
összefogás eredményeként, ha kis 
férőhely számmal is, de megmaradt 
a bölcsőde. Innen indult újból a fej-
lődés, aminek következtében 2011-
ben egy vadonatúj, a szakmai elvárá-
soknak megépült bölcsődét vehettek 
birtokba az apróságok. 2020-ban 
pedig egy újabb, kis létszámú, sérült 
gyermekeket is befogadó bölcsődét 
alakított ki a város az Attila utcán, a 
volt óvoda épületében.
Az országos és a helyi tendencia is azt 
mutatja, hogy egyre nagyobb az igény 
a bölcsődei ellátásra, ezt jelzik az egyre 
szaporodó bölcsődék. De a bölcsődei 
szakemberek, a kisgyermeknevelők 
társadalmi és anyagi megbecsülése, 
szakmai képzése is egyre inkább javu-
ló tendenciát mutat. A kiváló szakmai 
munkát példázták azok a rendezvé-
nyen bemutatott jó gyakorlatok is, 
amelyek a bölcsődei gondozás-neve-
lés alapjait képezik, és nagyon fontos 
előkészítései az óvodai nevelésnek. 

(erzsé)

Felhívás a Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamara tagjai részére

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara küldöttgyűlése 2020. május 20-ára 
(péntek) tűzte ki a kamarai választás időpontját. A kamarai tagok országo-
san, ezen a napon adhatják le szavazataikat reggel 6 óra és este 19 óra között 
a megyei küldöttek neveit tartalmazó listára a lakóhelyük/székhelyük alap-
ján meghatározott szavazókörben. A hajdúnánási lakóhellyel/székhellyel 
rendelkező kamarai tagok a Hajdúnánási Falugazdász Irodában (4080 
Hajdúnánás, Kisfaludy utca 15.) adhatják le szavazataikat. Szavazni ter-
mészetes személy esetén csak személyesen, míg gazdálkodó szervezet esetén 
csak törvényes képviselő útján, a személyazonosság igazolását követően 
lehet. Természetes személy esetén személyazonosságot igazoló okmány (ér-
vényes személyi igazolvány, útlevél vagy vezetői engedély) és lakcímkártya, 
gazdálkodó szervezet esetén aláírási címpéldány és cégkivonat szükséges. 
A kamarai választással kapcsolatos részletek megtekinthetőek a Kamara 
portálján (www.nak.hu) a „Kamarai választás 2022” menüpont alatt, vala-
mint a település falugazdászánál (Jeneiné Kiss Andrea:  06 70 436 2813; 
Daróczi Mariann: +36 70 528 5759; Jójárt Tamás: +36 70 396 2695) 
érdeklődhetnek a kamara tagjai. 

Választási anomáliák
Már több mint egy évtizede lehetek 
delegált a különböző választásokon, 
de most a szokásosnál is izgatottabb 
voltam április 3-a kora hajnalán. Mi-
közben otthon a nyakkendőmet kö-
töttem nemcsak az estére megszülető 
eredmény járt a fejemben vagy, hogy 
sokan élnek e majd városunkban a 
választójogukkal hanem az is, hogy 
milyen sztorik, nevetésre ingerlő ne-
tán bosszantó eseményeknek lehetek 
majd szem- és fültanúja.

Szinte az elsők között érkeztem 
meg a kijelölt helyre s néhány perc 
múlva már nyitottuk is a gondosan 
lezárt lepecsételt, már az előző nap a 
szavazásra előkészített termet.

A kötelező feladatok elvégzése után 
nem sokkal már érkezett is az első 
szavazó akinek „pechjére” több mint 
egy tucat aláírással kellett bizonyítani, 
hogy minden a legnagyobb rendben 
talált. Délre a bizottságunk bátran 
megállapította, hogy a szokásosnál 
lényegesen több szavazó érkezett az 
elmúlt évekhez képest.

És akkor belépett Ő. Jól szituált, 
jól öltözött negyvenes, kissé kopaszo-
dó férfi. Szó nélkül átadta az iratait, 
készségesen aláírt a megfelelő helyen, 
átvette a szavazólapokat majd tiszte-
letteljes ábrázattal feltett egy ártatlan-
nak tűnő kérdést melynek hallatán 
a bizottság minden tagjának lejjebb 
csúszott kicsit az álla.

−Elhunyt szavazó polgár helyett le-
het szavaznom?

A meglepetésből felocsúdva mind-
nyájan azt gondoltuk, hogy áprilisi 
tréfát akar velünk űzni ez a kedves úr, 
de ő ugyanolyan komolyan folytatta.

−Hallottam, sőt olvastam is, hogy 
ez lehetséges.

−Akkor én minden elhunyt felme-
nőm meg ük – ük apám és nagyapám 
helyett szavazhatok? – kérdeztem 
vissza csendesen, de eszembe jutott, 

hogy a szavazópolgárral szerepem sze-
rint jelen esetben nem vitatkozunk.

−Hozza be, ha lehetséges, és majd 
meglátjuk! – vágta rá egyikünk, még 
mindig abban bízva, hogy a delikven-
sünk csak tréfál, de ő már másik kér-
dést tett fel.

−Mi a különbség a két urna között? 
– mutatott rá az ártatlanul a cselek-
mény részévé vált szürke ládikákra.

−Az egyikbe a férfiak dobhatják a 
szavazatukat a másikba a hölgyek – 
próbáltam én is humoros lenni, de 
nem sikerült mosolyt csalni az úr ar-
cára.

Mindenesetre szomorúan bement 
az egyik éppen üresen maradt szava-
zófülkébe, elvégezte feladatát majd 
csendesen elballagott.

Az igazin meglepetés azonban es-
te várt ránk miközben a kulcsra zárt 
teremben a szavazatokat számláltuk. 
Bizony a gyermekvédelmi törvény 
szavazólapját sokan szándékosan el-
rontották. Volt, aki nem tett egy ikszet 
sem, volt, aki mindkét sorba s volt, 
aki csak egyszerűen áthúzta. Akad-
tak azonban bőven, akik névtelenül 
rajztudásukat próbálták fitogtatni. 
Találtunk biciklit, virágot, madarat és 
sajnos eléggé obszcén, főleg a hölgyek 
számara arcpirító kreálmányokat is. 
Nem is lenne ezekkel nagyobb prob-
léma, de lelkemre kötötték, hogy ha 
mód van rá tudassam, hogy a szán-
dékosan  elrontott szavazólapokkal 
nem a pártokat, netán a minisztereket 
netán az ellentábort büntetik, hanem 
kizárólag a szavazatszámláló bizottság 
tagjait, ugyanis nekünk a lapok há-
tulján röviden meg kell magyarázni, 
hogy miért nem fogadjuk el az illető 
szavazatát. Pedig mi olyan kedvesek 
és segítőkészek voltunk, de nagyon 
régen kellett ennyiszer leírni egymás 
után a nevemet

Kócsi Imre

80 éve írta a 
Hajdúnánási újság

Köszönetnyilvánítás
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Női kézilabda NB I/B: 
Alsóházi rájátszás

Győri ETO KC U19. - Hajdúnánás 
SK 20 - 32 (11 - 13) 
Győr 50 néző. Vezette: Garai, Varas-
di. (április 15.) 
Hajdúnánás SK: SZABÓ L (kapus), 
POÓR 5, Petrovics 2/1, Sápi G 3, 
TAR L 4, NYAKÓ 7, Kozma K 3. 
Csere: KOZMA T, Kiss (kapusok), 
Szabó P, Kovács, KELEMEN 4, Sápi 
B 3/1, Repák, Kostyó 1. Edző: Dajka 
István
Hétméteres: 4/3, illetve 2/2. Kiállítás: 
8 perc, illetve 2 perc.
Dajka István: Pont szerzés remény-
ében utaztunk Győrbe. Az ellenfe-
lünk eddigi eredményeit nézve, és 
az első mérkőzés tapasztalata alapján 
csak a két pont megszerzése lehetett 
a cél. Ennek megfelelően kezdődött 
a mérkőzés, mi irányítottuk a játékot 
a hazaiak, pedig próbálták a lépést 
tartani velünk. Nyakó Rozi átlövése-
ivel szemben a Győri védelem rend-
re tehetetlen maradt, míg a másik 
oldalon csak a technikai hibáinknak 
a kihasználásával tudott szorosabb 
eredményt elérni az első félidőben 
a hazai alakulat. Második félidőben 
a jó védekezésnek valamint több jó 
egyéni teljesítménynek köszönhetően 
a két gárda közötti olló nagyra nyílt 

és magabiztos nagyarányú győzelmet 
arattunk. Külön öröm volt látni, hogy 
az előző heti Gárdony elleni magas 
szintű teljesítményt ismét sikerült 
megismételni.

Ifjúsági I. osztály Kelet: Hajdúnánás 
SK – Vasas SC 38 – 28 (19 – 12)
Hajdúnánás 60 néző. Vezette: Igné-
czi, Pánczél-Héjjas. (április 13.)
Hajdúnánás SK: CZICZÁS (kapus), 
Cseke 1, VERES Boglárka 3, KOS-
TYÓ 9, REPÁK 6/4, SÁPI B 3, VE-
RES Barbara 2. Csere: Czipa (kapus), 
SZABÓ Sz 7, Murvai L 1, Kónya 2, 
Arnócz 1/1, Lakatos P 3. Edző: Jenei 
Tamás Tibor
Hétméteres: 6/5, illetve 5/4. Kiállítás: 
10 perc, illetve 10 perc. 
Jenei Tamás Tibor: Nagyon örülök, 
hogy visszatértünk a helyes útra. Tá-
madásban következetesen, pontosan 
játszottunk, valamint a gyors leroha-
násból is nagyon eredményesek vol-
tunk. Bízom benne, hogy a további 
fordulókban is hasonló teljesítményt 
át tudjuk menteni
al többet kell nyújtanunk.

   -kábé- 

Férfi kézilabda NB II
Hajdúnánás FKK – Szalézi DSE 
Kazincbarcika 26 - 30 (12 - 15)
Hajdúnánás. 100 néző. Vezette: Mó-
ré, Pásztor. (április 23.)
Hajdúnánás FKK: Torma (kapus), 
BENCZE 6, Kiss 3, NYESTE, Öt-
vös N 4, Ötvös T 6, Kovács 2. Csere: 
Reszegi (kapus), Bodogán, OROSZ 
3, Deli 2, Molnár, Harsányi, Tupicza. 
Edző: Bancsók Károly
Hétméteres: 1/0, illetve 5/5. Kiállítás: 
8 perc, illetve 6 perc.
Bancsók Károly: Jól kezdtük, aztán 
sorra jöttek azok a hibák melyek jel-
lemzik az évünket, volt esélyünk ar-
ra, hogy megnyerjük a mérkőzést, de 
folyamatosan belehibáztunk. Csaló-
dottság inkább amiatt lehet, hogy az 
előző fordulóban mutatott jó játék-
hoz közel sem kerültünk. 

Ifjúsági mérkőzés: Hajdúnánás FKK – 
Szalézi DSE Kazincbarcika 36 – 35 
(15 – 14)
Hajdúnánás. 50 néző. Vezette: Ko-
vács, Mucza. (április 23.)
Hajdúnánás FKK: CSISZÁR (kapus), 
BÓZSÁR 1, GÖNCZI 4, DELI 10, 
PÉNTEK 7, MOLNÁR 14/3, KE-
LEMEN. Csere: NYAKÓ (kapus), 
SZÉKI, BODOGÁN. Edző: Labancz 
Mihály
Hétméteres: 3/3, illetve 2/1. Kiállítás: 
8 perc, illetve 4 perc.
Labancz Mihály: Megint „hajdúbö-
szörményi” formában játszottunk! Jó 
támadójáték, nagy szív, akarat. Ezzel 
tudtuk kompenzálni a kevés rendel-
kezésünkre álló játékost, a pihenő 
nélküli mérkőzést. Nagy gratuláció a 
CSAPATNAK!

- kábé -

Értékes pontszerzés 
az ezüstérmesektől

Egy győzelem, egy döntetlen és egy 
vereség az utóbbi három mérkőzés 
eredménye. A vereség ellenére értékes 
pontokat is sikerült szerezni, gondo-
lok itt a Monostorpályi elleni remire. 
Ők jelenleg is második helyen tanyáz-
nak a tabellán és hazai pályán veretle-
nek voltak. Nézzük az eredményeket!
Hajdúnánás FK – Nyíradony VVTK 
2–0 (2–0)
Néző: 100 Vezette: Csiszár K. (Juhász 
D., Sápi Cs.)
Hajdúnánás FK: Kanócz B., Papp L. 
(Uri M.), Bencze D. (Vadász L.), Tóth 
B. (Kökényesi Zs.), Andorkó S., Lin-
zenbold Zs., Újvári Zs.(Csatári D.), 
Lakatos N. (Kiss L.), Fodor J., Bohács 
B., Lovas M. 
Edző: Daróczi Péter
Gól: Linzenbold Zs., Újvári Zs.
Megérdemelt győzelmet aratott csa-
patunk, a jó erőkből álló Nyíradony 
VVTK ellen. A mostoha körülmé-
nyekhez (pálya talaja) jobban alkal-
mazkodó csapatunk, már az első fél-
óra végére beállította a végeredményt. 
Előbb Linzenbold Zsolt volt eredmé-
nyes, majd a 29. minutumban Újvári 
Zsolt is betalált. Ezek után, okosan 
játszva, rutinosan lehozva a mérkőzés 
további részét, megérdemelt győzel-
met arattunk. Edzőnk szerint is fe-
gyelmezett, jó játékkal sikerült itthon 
tartani a 3 pontot. 
Monostorpályi SE–Hajdúnánás FK 
1–1 (0–1)
Néző: 100 Vezette: Gulyás S.(Horváth 
J., Sápi V.)
Hajdúnánás FK: Kanócz B., Papp 
L., Bencze D.(Kökényesi Zs.), Tóth 
B.(Uri M.), Andorkó S.(Kiss L.), Lin-
zenbold Zs., Újvári Zs., Lakatos N., 
Fodor J., Bohács B., Lovas M.
Edző: Daróczi Péter
Gól: Fodor J.(ög.), illetve Újvári Zs. 
Kiállítva: Bacsó A., illetve Kanócz B.
Ifi: 4–3

A bajnokság dobogóra vágyó csa-
patai ellen nem egyszerű mérkőzést 
játszani, így nem várt könnyű fel-
adat játékosainkra. Szombat délután 
Monostorpályiban volt jelenésünk, 
ahol megtettünk mindent azért, hogy 
elvegyük Bereczky Bence csapatának 
hazai veretlenségét. Futballistáink 
beleálltak a küzdelembe és Újvári 
Zsolt 45. percben szerzett találatával 
nagyon úgy nézet ki, hogy a forduló 
meglepetését érhetjük el. Azonban a 
fordulatokkal, sárga lapokkal, kiállítá-
sokkal teli ütközetben egy 92.percben 
elért öngóllal megmenekült a hazai 
gárda. Játékosaink mindent megtet-
tek a jó eredmény érdekében és azt 
hisszük, hogy nem sok csapat fog a 
Monostorpályi SE otthonában pon-
tot szerezni!
DEAC II–Hajdúnánás FK 4–0 
(1–0)
Néző: 150 Vezette: Hajdú I. (Katona 
L., Pintér Á.).
Hajdúnánás FK: Pájerski J., Papp L., 
Bencze D., Andorkó S. (Lakatos N.), 
Kiss L., Linzenbold Zs., Újvári Zs. 
(Kökényesi Zs.), Fodor J., Bohács B., 
Uri M. (Tóth B.), Lovas M. (Csatári 
D.). Edző: Daróczi Péter. Gól: Papp 
G. (2), Barabás Z., Áros Cs.
Nem várt sima vereséggel utazhat-
tunk ma kora este haza Debrecenből.
Csapatunk a DEAC vendégeként 
gyarapíthatta volna pontjai számát, 
de a helyzetkihasználásunk hagyott 
kívánnivalót maga után. Nem úgy 
a hazaiaknál!. Ellenfelünk négyszer 
mattolta kapusunkat, így sima győ-
zelmet könyvelhettek el. Ebben most 
ennyi volt.
Daróczi Péter, csapatunk trénere ha-
sonlóan nyilatkozott: „ Sajnos addig, 
amíg a helyzeteinket nem tudjuk érté-
kesíteni, nehéz lesz mérkőzést nyerni. 
Ez egy ilyen nap volt.”

Kócsi Imre

Köszöntjük Hajdúnánás  legifjabb lakóit!
3 Rábai Lilien
3 Fazekas Sándor
3 Szücs Zsombor

Anyakönyvi hírek


