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Májusköszöntő

Gazdag programmal várta a hajdúná-
násiakat a Nánás Pro Cultura Non-
profit Kft. május elsején. A délelőtti 
óráktól folyamatosan zajlottak a főté-
ren a különféle szórakoztató progra-
mok, kicsiknek nagyoknak egyaránt, 
egészen késő estig, amikor koncertek-
kel és varázslatos fényfestéssel zárult 
az idei városi majális.
A kezdés : Majális és mézes madzag 
Mézes madzaggal csalogatták kö-
zelebb a helyi alapanyagokhoz a 
hajdúnánási gyerekeket a Hajdú-
nánási Gyermek- és Közétkeztetési 
Nonprofit Kft. szemléletformáló 
programján május elsején délelőtt 
a főtéren.
A tavasz első igazán napos hétvégé-
jét kiélvezve kisgyermekes családok 
töltötték meg élettel a főteret a Haj-
dúnánási Gyermek- és Közétkeztetési 
Nonprofit Kft. és a Nánás Pro Cultura 
Nonprofit Kft. által szervezett gasztro- 

és gyermekprogramokban bővelkedő 
esemény kavalkád idején.
Jobban nem is telhetett volna a május 
elseje a kicsiknek és a nagyoknak. A 
programon kisvonat túrán keresztül 
ismerhették meg a helyi élelmiszer 
körforgást az érdeklődők. A főtéren 
ugrálóvár várta a nagyobbacska gyere-
keket, míg a legkisebbek a mini játszó-
házat próbálhatták ki, akiknek pedig 
kedve támadt akár csillámtetoválást is 
készíthettek. Mindeközben lufibohóc, 
később pedig a Vidám Manók zene-
kar koncertje fokozta a hangulatot. 
A vidám közösségi programokon túl 
gyümölcsszüret, tehénfejés, állatfelis-
merési játék és egy különleges táplálék 
piramis várta a gyerekeket. 

A program annak a rendezvényso-
rozatnak volt a harmadik, s egyben az 
utolsó állomása, melynek keretében a 
szervezők a Suli-menza program re-
formjával kívánták megismertetni a 

gyerekeket, s persze elérni azt, hogy 
nyitottak legyenek a főként egészséges 
alapanyagokra épülő gasztronómiai 
újdonságra a közétkeztetésben. 

A rendezvény tematikája a mézre 
épült. Így tehát az érdeklődők díj-
nyertes mézeket és különleges mézzel 
készült ételeket kóstoltak, de még a 
süteménykészítő verseny középponti 
alapanyag is a méz volt. A program 
egyik fő attrakciója Buday Péter séf 
látványfőzése volt, aki szokásához hí-
ven provokatív mégis finom és a hét-
köznapi életbe beilleszthető alapanya-
gokon keresztül mutatta meg miért is 
olyan jó dolog helyi alapanyagokból 
főzni, s ezeket az ételeket fogyasztani.

A mézes madzag tematika jegyében 
most mézes jégkrémet, amerikai pa-
lacsintát, mézes bacont, valamint 
mézes epret, és mézes májat kóstol-
hattak a vállalkozó szellemű fiatalok. 
Bár az ízkombinációk első ránézésre 
merésznek tűntek a végeredmény 
mégis meggyőző volt. A program 
legnagyobb sikere és eredménye az, 
hogy a gyerekek a későbbiekben az itt 
szerzett tapasztalataik alapján szavaz-
nak bizalmat a közétkeztetési rendszer 
megreformált ételeinek. 

A változás már ebben az iskolai 
évben is érzékelhető volt, de az igazi 
áttörést a szeptemberi tanévkezdés 
hozza majd, mondta Herter Gyula, 
a Hajdúnánási Gyermek- és Közét-
keztetési Nonprofit Kft. ügyvezetője. 
„A gyermekétkeztetés megújításában 
elérkeztünk az utolsó szakaszhoz. Amit 
eddig terveztünk megvalósult. Teljes 
mértékben összehangoltuk az étlap ké-
szítésünket az önkormányzat által ter-
melt zöldségek betakarítási idejével. Két 
hónapra előre tervezünk étlapot, ami-
ben állandóan becsempésszük az éppen 
termő helyi alapanyagokat.”

Vannak még kisebb bukkanók, de 
ezeken már dolgoznak a menza re-
formért felelős szakemberek. Szept-
embertől a legnagyobb változást az 
étkezési kártyák bevezetése jelenti 
majd. A gyerekek és a szülők az in-
terneten keresztül, az étkezési kártya 
segítségével kiválaszthatják, hogy me-
lyik menüsort szeretnék elfogyaszta-
ni az adott napon, illetve a héten. A 
és B menüből lehet majd választani, 
melyből az egyik menü mindig egy 
hagyományosabb irányvonalat kép-
visel, a másik menü pedig reform 
ételeket tartalmaz majd. A folyama-
tot tovább segíti majd egy tervezett 
telefonos applikáció is, mely szintén 
a következő iskolaévtől áll a diákok 
rendelkezésére. 

A rendszer megújítói bíznak benne, 
hogy a reform menü iránti bizalom 
fokozatosan erősödik, ahogy gyűlnek 
a pozitív tapasztalatok és a kellemes 
ízélmények! 

Ferenczy Boglárka 
– fotó: Girus Zsolt

Tündéri május, lombot fakasztó,
Könnyű felöltőt szegre akasztó,
Légy üdvözölve:
Szívet fakasztó, emlék-marasztó...
Járok a korzón, szívembe' mámor:
Kacagva libben leányka-tábor.
De szép az élet...
Fél óra múlva — zuhog a zápor

(Ady Endre: Május)
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A folytatás: Városi majális a főtéren

A városi majális minden évben na-
gyon kedvelt program a helyiek kör-
ében, így a pandémia miatti kihagyás 
után hatalmas forgatag várta az érdek-
lődőket május elsején már a kora dél-
utáni óráktól, mintegy folytatásaként 
a délelőtti programoknak. Kicsikre 
és nagyokra egyaránt gondoltak a 
szervezők, így a gyerekeket ugrálóvár, 
csillámtetoválás és kézműves sarok 
várta. Természetesen a kirakodóvásá-
rok sora között vattacukrot, kürtőska-
lácsot, lufit és rengeteg nyalánkságot 
lehetett vásárolni. A nóta kedvelők 
legnagyobb örömére a Nótamajálison 
több egyesület is a színpadra lépett a 
délután folyamán. Érkeztek klubok 
Hajdúszoboszlóról, Újszentmargitá-
ról, Hajdúdorogról, de természetesen 
a helyi Ezüstkor Nyugdíjas Egyesület 
és a Hajdú Bokréta Hagyományőrző 
Egyesület is a színpadra lépett lelkes 

műsorával, s a közönséggel együtt 
énekelték a legnépszerűbb slágereket. 
Nemcsak a fiatalok körében népszerű 
az Animal Cannibals rapp együttes, 
akik fergeteges hangulatot teremtet-
tek, és akikre nagyon sokan voltak 
kíváncsiak.

A fellépők sorát László Attila zárta, 
aki az ismert Csillag Születik tehetség-
kutató verseny harmadik szériájának 
győztese. A fiatalember szívhez szóló 
érzelmes dalokkal melengette meg a 
közönség lelkét. 

A nap zárásaként a városháza épü-
lete színes fényekbe öltözött, egyfajta 
varázslatos keleti hangulatot idézett a 
remek fényfestés. 

Dobos Mária – fotó: Girus Zsolt
 
Remek hangulatú koncertek 
Bátran kijelenthetjük, hogy az idei 
majális nagyszerűen sikerült váro-
sunkban. Én személy szerint nagyon 
vártam a találkozást az Animal Canni-

bals együttessel, hiszen anno vezettek 
egy kandi kamerás műsort is az egyik 
adón s oda beküldtük a Kócsiki-duó 
egyik felvételét. Bizony beválasztották 
az élő műsorba a Mikulásos jelene-
tünket s be is kapcsoltak bennünket 
egy kis beszélgetésre is. Meggyőző-
désem volt, hogy emlékeznek a fiúk 
ránk, mivel akkor annyira jól szóra-
koztak. Szerencsémre nem fogadtam 
erre, mert mikor beszéltem velük 
bizony még halványan sem rémlett 
nekik. Ettől függetlenül nagyon ked-
vesek és közvetlenek voltak, s remek 
kis koncertet adtak az addigra teljesen 
megtelt főtéren. Az utánuk követke-
ző Szabó Attila, aki Erdélyből, pon-
tosabban Kézdivásárhelyről érkezett 
valósággal lenyűgözte a közönséget 
ízes beszédével, hangjával s közvet-
lenségével. Végül lement a színpadról 
a közönség közé, s ott közösen éne-
keltük el a Székely himnuszt, mivel 
elmondása szerint a nánásiak csak jó 

emberek lehetnek, hogy két helyen is 
látja a székely zászlót.

Kócsi Imre

A már-már kaligrafikus írást üdvözlet-
ként Qka MC azaz  Koller László - bal-
ra - kreálta 3 perc alatt.

Nyugdíjas közösségek kirándulásai

Az EFOP-1.5.3 – 16 – 2017 – 00021 
azonosítószámú, „Humán szolgáltatás 
fejlesztése Hajdúnánáson és vonzás-
körzetében” című pályázat keretében 

lehetőség nyílt arra, hogy hajdúnánási 
és tedeji nyugdíjas közösségek tagjai 
idősek klubjának szervezett kirándu-
lásokon vegyenek részt. A pályázat 4 
utazás megszervezését finanszírozza, 
amelyből eddig három utat sikerült 
megvalósítanunk. Az első út során 
az edelényi L'Huillier–Coburg-kas-
télyt tekintettük meg tárlatvezetéssel, 

majd Aggtelekre buszoztunk, ahol a 
nevezetes cseppkőbarlang föld alatti 
világában tettünk rövid sétát. A má-
sodik kirándulás Szilvásváradra veze-
tett. Erdei kisvasúttal jutottunk fel a 
Fátyol-vízeséshez, onnan mindenki 
saját tempójában sétálhatott végig a 
Szalajka-völgyön. Ezután a bélapát-
falvi ciszterci apátságot kerestük fel, 

amely ugyan felújítás 
miatt zárva volt, de a 
gyönyörű természeti 
környezetben elhelyez-
kedő templom így is na-
gyon látványos. Május 
12-én Mezőkövesdre és 
Gyöngyösre 
látogattunk 
el. Első ál-
l omá sunk 
M e z ő k ö -
vesden a 
Mé z e s k a -
lácsos ház 
volt – ter-
mészetesen 
a vásárlás, s 
így a mézes-

kalácsok megkóstolása nem maradha-
tott el. Gyöngyösön a Szent Bertalan 
templom tornyából csodálhattuk meg 
a város panorámáját, majd a kincstár 
remekmívű ötvösmunkáiban gyö-
nyörködhettünk. Végezetül a Mátra 
Múzeum jól ismert mamut csontvá-
zánál készülhettek fotók mielőtt a ki-
állítótereket és a természettudományi 
pavilon látványos installációit végig-
jártuk.

A közösségekre még egy kirándu-
lás vár: május 26-án a füzérradványi 
Károlyi-kastélyt, a széphalmi Magyar 
Nyelv Múzeumát és a sárospataki Rá-
kóczi várat keressük fel.

Az első kirándulás az edelényi L'Huillier–Coburg-kastélynál



32022. május 19.

Isten háta mögött

Kevés olyan települése van hazánk-
nak, amely olyan gyönyörűséges 
határral büszkélkedhet, amilyen 
a mienk. Különösképpen is fensé-
ges táj a hatalmas kiterjedésű Rét, 
amely olyan ősi állapotokat idéz, 
mintha a Tisza hullámai által Isten 
keze simogatta volna ilyen meséssé. 
Valahányszor arra járok, mindig 
megigéz a látványa, miközben lelki 
szemeim előtt tanyákkal telítődik a 
végtelennek tűnő rónaság. Azokkal 
a csaknem egymást érő tanyákkal, 
amelyek a 19. század derekától népe-
sítették be az addig szűzföldnek szá-
mító vidéket. Jöttek is a dolgos nap-
számosok, dohánytermesztők, főként 
az egri érsekség területéről, leginkább 
Matyó-földről, hogy ekéikkel feltör-
jék a háborítatlan földet, s hajlékot 
teremtsenek családjaik számára. Ők 

voltak a réti katolikusok. a réti matyók, 
vagy, ahogy a helyi köznyelv illette 
lekicsinylő szavaival: a ríti motyók. 
Merthogy sok esetben hátukra akasz-
tott motyóikkal, a magukkal hozott 
szegénységükkel érkeztek.  A 20. szá-
zad elejére aztán tanyabokrok sokasá-
ga épült ezen a határrészen, amelyek   
igencsak messze estek a várostól.  

A legtávolabb talán a 14 kilomé-
terre lévő tanyasor volt, mégpedig a 
János-réten, a Rét délnyugati csücské-
ben, a hármas határ mentén, a Horto-
bágy csatorna ölelésében. Az itt tanyát 
vert Török, Nagy, Fűz, Lente, Fekete 
családok valóságos utcát teremtettek 
házaikkal. Ebben a legszélső dűlőben 
a két első tanyát a 19. század végén az 
Agócs testvérek építették. Mihály és 
Pál, akik az egri káptalani földekből 
tekintélyes birtokra tettek szert. Ezért, 

s kezük munkájának gyümölcséért 
maradandó alkotással is köszönetet 
kívántak mondani a Teremtőnek. 
Mégpedig egy kőfeszület állításával.

Ennek ideje 1906-ban érkezett el, 
amikor az országban nagyszabású 
missziós, azaz hitújító mozgalom zaj-
lott. Nos, ebben az imádságos évben 
született a négy és fél méter magas al-
kotás, amely hat évtizeden át volt az 
itt élők legfőbb szakrális helye, hiszen 
a szabadtéri templom szerepét töltötte 
be. Ide, az Isten háta mögé, ahogy a 
városbéliek jellemezték ezt a határ-
részt, a nagy távolság miatt sosem ju-
tott el a pap, így hát Isten szabad ege 
alatt, a hívek maguk gondoskodtak 
istentiszteletről. Mindig akadt egy jó 
hangú, idősebb asszony, aki élére állt 
a közösségnek, s vasár és ünnepnapo-
kon közös imára hívta a népet. Jöttek 
kicsik és nagyok, férfiak és nők, ün-
neplő öltözetben, hogy együtt zeng-
jék Isten dicséretét, s meghallgassanak 
egy-egy Igei szakaszt a Bibliából. Ilyen 
alkalmakkor csak annyit mondottak: 
megyünk a Jézuskához imádkozni.

1965-ben azonban - a téeszesítés 
nyomorúságát tetézve -, mintha föld-
rengés sújtotta volna, ledőlt a feszület. 
Egy kukoricacsutka kévéket szállító 
jármű pótkocsija ugyanis beleakadt a 
keresztszárba, és földre rántotta.  Por-
ba hullt a lelki támasz, hiszen abban 
az időben csaknem mindenki kinn 
élt még a tanyabirtokon. Az 1980-as 
évek derekára azonban felszámolták a 
tanyasort, s magára maradt a rommá 
lett feszület, melynek darabjait magá-
ba ölelte a természet, hogy átmentse 
az utókor számára. A Jézuskát, az ön-
töttvas korpuszt ifjabb Agócs Pál vette 

magához, s tanyájában őrizgette an-
nak reményében, hogy ismét vissza-
kerülhet majd a helyére, bízva abban, 
hogy „talpra áll” még a feszület. 

Az „Agócs-kereszt” azonban nem 
állt talpra. Most is ott pihen romja-
iban, melyet a napokban szabadítot-
tunk meg a rárakódott földtől és a ha-
talmas csurjától. A bodrogkeresztúri 
riolittufán, amelyből valaha faragták, 
nem fogott az idő. Türelmesen vár sor-
sára, s ma is bizonysága annak, hogy a 
János-rétnek ez a szeglete, itt, az Isten 
háta mögött, miért viseli immár egy 
évszázada a Jézuska határnevet.

Buczkó József

A Réti Jézuska. Az egykori Agócs-kereszt romjai ma

A feszület egyik állítója, Agócs Pál 
(1875-1924)

Túraklub Hajdúnánáson

Az EFOP-1.5.3 – 16 – 2017 – 00021 
azonosítószámú, „Humán szolgáltatás 
fejlesztése Hajdúnánáson és vonzáskör-
zetében” című pályázat keretében Túra 
Klub működtetésére nyílt lehetőség. A 

pályázat 6 túra utazási költségeit finan-
szírozza. A 6 utazásból négyet 2021-ben 
valósítottunk meg, míg kettő út az idei 
esztendőre maradt. Az első túrára 2021. 
június 5-én került sor Telkibánya - Hol-
lóháza – Füzér útvonalon. A túra táv 16,7 
km volt, szint, +610 méter, -490 méter 
szintemelkedéssel. Az út közepesen nehéz 
túra volt. A túra végén rövid sétát tettünk 

a füzérradványi kastély parkjában. 
Második alkalommal Erdélyben a 
Révi-szorosba látogattunk el. A túra 
táv 15 km volt, 450 méter szintemel-
kedéssel. A Tündérvár, Piros barlang, 
Kereszt kilátó, vasúti alagút, barlang 
megálló, Zichy barlang útvonalon 
haladtunk, majd innen egy eddig jel-
zetlen úton a Révi-vízesés érintésével 
mentünk vissza a buszhoz. A túra 
során a Zichy-barlangot is megláto-
gattuk. Augusztusban Nógrád-me-

gyébe utaztunk el Drégely környékére. A 
túra táv; 15,4 km, szintemelkedés:+ 305, 
-408 méter volt. A drégelyi várnál tartot-
tunk hosszabb megállót. A túra végeztével 
Drégelypalánk mellett, a Csitári kápolná-
nál pihentük ki a fáradalmakat. Szeptem-
ber közepén egy felvidéki út következett 
a Szádelői-völgybe. Elsőként – kis esővel 
fűszerezve – a völgy szikla-
alakzatainak tetején gyalo-
goltunk és gyönyörködtünk 
a panorámában, majd onnan 
ereszkedtünk le a völgybe. A 
túratáv kb. 15 km volt.

Idei évben is ott folytattuk 
ahol abbahagytuk ősszel, azaz 
a Felvidéken. Útvonalunk 
a Vihorlát-hegység nyugati 
széle volt, Horka- Kame-
nec- Vinnai tó- Vinna vára. 
A túra alatt kb. 18 km-t gya-

logoltunk, a szintemelkedés kb. 400 mé-
terre tehető. Utolsó túránkat május 21-re 
tervezzük Nógrádszakál (Palóc Grand 
Canyon) – Ipolytarnóc útvonalon. Ezút-
tal is köszönjük túravezetőnk, Ötvös Imre 
szakértő és szeretetteljes kalauzolását!

A túraklub tagjai a Szádelői-völgyben
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A Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. programajánlója

Május 6-24.: „Retró hétköznapok” 
kiállítás 
Emlékszik még, milyen volt a csat-
os Bambi?Milyen csokikat ettünk az 
1970-1980-as években? Mikor nézett 
utoljára tévéadást Junoszty televízión 
keresztül? Mivel telt meg az iskolatás-
ka gyerekkorunkban? Mire használ-
tuk 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 Mű-
velődési Központ galériája
Május 28. (szombat) 8:00-16:00: 
Egészségnap, egészségszűrések, ál-
lapotfelmérés
- Vérnyomás, vércukorszint, pulzus, 
oxigén-szint, testmagasság, testsúly, 
BMI index, haskörfogat, boka-kar 
index, és testzsír mérés.
- Egészségi állapotfelmérés, kockázat-
becslés.

- A szűréseken egyéni testmozgás ta-
nácsadást és táplálkozási tanácsadást 
nyújt a gyógytornász és dietetikus 
szakember.
- A résztvevők személyre szabottan 
egészségrecepteket, és egyéb informá-
ciós kiadványokat kapnak személyre 
szabottan ajánlva. A szűrés a Szalay 
János Rendelőintézet munkatársai-
nak közreműködésével történik.

Az egészségszűrésen való részvétel 
ingyenes az EFOP-1.5.3-16 -2017-
00021 „Humán szolgáltatás fejlesz-
tése Hajdúnánáson és vonzáskör-
zetében” pályázat jóvoltából.
Helyszín: Hajdúnánás, Liget

Május 28. (szombat) 09.00 – 14.00: 
„Népi hagyományápoló, családi 
játszónapok” 
a Hajdúnánási Óvoda TOP-7.1.1-
16-H-ESZA-2019-00275 sz. pro-
jektjének keretében
Program:
09.00: Megnyitó, óvodai gyermek 
tánccsoportok bemutatkozása
10.00: Ákom-Bákom Bábcsoport elő-
adása
11.00: Muzsikás Péter előadása
 

Kísérőprogramok:
Kerecsen Íjász és Hagyományőrző 
Egyesület bemutatkozó programja: 
- jurta állítás, az alkotó ele-
mek és berendezés ismertetése
- IX-X század magyarságának ruha és 

fegyver bemutatása
- íjász bemutató; gyermek és felnőtt 

íjásztatás
- népi játékokkal való tevékenység 

levezetése
- korhű viseletben fotózás a nap fo-

lyamán
Nánási Portéka termelőinek termék-
bemutatója: kóstolás – vásárlás
„Ovis Portéka” kiállítás, Kreatív mű-
hely óvodapedagógusokkal, Légvár
Helyszín: Liget

Június 1. (szerda) 17.00: a Kéky 
Lajos Városi Művelődési Központ 
Gyöngyfűző és Hímző szakköre 
kiállításának megnyitója. A szakkö-
rök a Nemzeti Művelődési Intézet a 
Szakkör: Tudásunkkal kézenfogva a 
közösségekért felhívása keretében va-
lósultak meg.
Helyszín: Kéky Lajos Városi Műve-
lődési Központ galériája

Június 4. Nemzeti Összetartozás 
Napja
17.00 Városi megemlékezés és koszo-
rúzás a Trianon emlékműnél
18.00 Udvari Kamaraszínház: Tizen-
nyolc – színházi előadás
A magyar nemzet történelmének na-
gyon sok meghatározó dátuma van, 
de 1918 kiemelt helyet foglal el ezek 
között. Száz évvel ezelőtt a magyar 
nemzet elveszítette hazájának kéthar-
madát. Tizennyolc c. előadás a nagy 
háború utolsó évében játszódik, és lé-
nyegében a Magyar Királyság utolsó 
három napját mutatja be, ami 1918 
októberének utolsó három napja.
A cselekmény szerelem és szenvedé-
lyek, ármány, gyűlölet és halál, fon-
dorlat és megbélyegzés szálain fut a 
tragikus végkifejletig.
Az előadás ingyenes, de regisztráció-
hoz kötött. Regisztrációs jegyek a Ké-
ky Lajos Városi Művelődési Központ 
információjában igényelhetők.
Helyszín: Kéky Lajos Városi Műve-
lődési Központ Színházterme.

Álláshirdetés
A Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. folyamatos 
munkavégzésre, azonnal kezdéssel, hosszú távú 
munkára keres operatőrt a Hajdúnánási Televí-
zióhoz
Főbb feladatok:
Híradós stáb tagjaként felvételek készítése Hajdú-
nánás és környékének eseményeiről, rendezvénye-
iről.
Elvárások:
• Szakmai gyakorlat
• A munka és közösség iránti elkötelezettség 
• Hétvégi munkavégzésre való hajlandóság
• Önálló, pontos, precíz és igényes munkavégzés
• Talpraesett, kreatív, nyitott személyiség
• Jó csapattag
• Jó munkabíró képesség
Előnyök:
• Több éves szakmai tapasztalat
• Videó vágó programok ismerete
• B. kategóriás jogosítvány
Amit biztosítunk:
• Munkavégzéshez szükséges technikai felszerelés
• Rugalmas munkaidő beosztás
• Fix havi munkabér
• Mindenben segítünk, tanítunk
• Nem a végzettség számít, hanem a tehetség és 
akarat
Munkavégzés helye: Hajdúnánás és környéke
Jelentkezni részletes, fényképes önéletrajzzal, re-
ferenciával, motivációs levéllel a hajdunanasitv@
gmail.com címen vagy személyesen a Hajdúnánás, 
Köztársaság tér 6. szám alatt a Hajdúnánási Televí-
zió szerkesztőségében lehet.

Álláshirdetés
A Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. folyamatos 
munkavégzésre, azonnal kezdéssel, hosszú távú 
munkára keres vágót a Hajdúnánási Televízióhoz.

Főbb feladatok:
Híradós stáb tagjaként felvételek és anyagok vágá-
sa, utómunkája Hajdúnánás és környékének ese-
ményeiről, rendezvényeiről.
Elvárások:
• Szakmai gyakorlat
•  Magabiztos számítógépes ismeret
• A munka és közösség iránti elkötelezettség 
• Hétvégi munkavégzésre való hajlandóság
• Kreatív, pontos, precíz és igényes munkavégzés
• Jó csapattag
• Jó munkabíró képesség
Előnyök:
• Több éves szakmai tapasztalat
• Az utómunka elvégzéséhez szükséges eszközök 
és videó vágó szoftver ismerete (szerkesztés, vágás, 
hangkeverés, filterezés, feliratok kezelése)
Amit biztosítunk:
• Munkavégzéshez szükséges technikai felszerelés
• Rugalmas munkaidő beosztás
• Fix havi munkabér
• Mindenben segítünk, tanítunk
Munkavégzés helye:  Hajdúnánás és környéke
Jelentkezni részletes, fényképes önéletrajzzal, mo-
tivációs levéllel, esetleg referenciával a hajdunana-
sitv@gmail.com címen vagy személyesen Hajdú-
nánás, Köztársaság tér 6. szám alatt a Hajdúnánási 
Televízió szerkesztőségében lehet.

Álláshirdetés
A Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. folyamatos 
munkavégzésre, azonnal kezdéssel, hosszú távú 
munkára keres takarítót a Kéky Lajos Városi 
Művelődési Központba.

Főbb feladatok:
• a Kéky Lajos Városi Művelődési Központ napi 
szintű takarítása;
• rendezvények helyszínének előkészítése, taka-
rítása;
• közreműködés rendezvények lebonyolításá-
ban.
Elvárások:
• Hétvégi munkavégzésre való hajlandóság
• Önálló, pontos, precíz és igényes munkavégzés
• Jó munkabíró képesség
Előnyök: Szakmai tapasztalat

Jelentkezni részletes, fényképes önéletrajzzal 
a szilagyie.npc@nanasholding.hu címen vagy 
személyesen a Hajdúnánás, Köztársaság tér 6. 
szám alatt a Kéky Lajos Városi Művelődési Köz-
pontban lehet.

Tájékoztatjuk Kedves Olvasóinkat, 
hogy a Hajdúnánási Újság 

legközelebb három hét múlva 
június 9-én jelenik meg.
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„Megjöttek a szép huszárok...”

Ki ne emlékeznék a klasszikus operett 
híres betétdalának kezdősoraira a Já-
nos vitézből? Bizony a magyar huszár 
mindig is híres volt egyrészt vitézségé-
ről, másrészt pedig arról a díszes visele-
téről, amit a mai napig megcsodálunk 
egy-egy katonai hagyományőrző cso-
port esetében, amikor megjelennek 
egy rendezvényen, vagy csak a hétköz-
napok során – mint egykoriban – az 
utca népe között. Ilyen alkalom volt 
május 7-e is, amikor Hajdúnánásra 
látogatott a Hajdú-Bihar megyei Lo-
vas és Huszárhagyományőrző Egyesü-
let díszegysége a hajdani Debreceni 2. 
Honvéd Huszárezred díszegyenruhá-
ját viselve, a Hősök szobrát megko-
szorúzandó. Igaz, ők már nem lovon, 
hanem gyalogosan érkeztek, de most 
is sokan rácsodálkoztak pazar, gazda-
gon díszített egyenruhájukra, fegy-
verzetükre, mint annak idején, ha pl. 
Debrecen főutcáján megjelentek a 
messzeföldön híres „kettes huszárok”. 

A debreceni huszárezred története 
az Osztrák-Magyar Monarchiában 
kezdődött, az ún.”véderőtörvény” 
megalkotásával. Ez a törvénycikk 
rendelkezett ugyanis a királyi hon-
védség szervezeti felépítéséről. Így 
történt, hogy a 2. lovasezredet Deb-
recen központtal hozták létre és 1877 

októberében a 2.hon-
véd huszárezred törzse 
és 2. osztálya a deb-
receni „Gemeinde” 
kaszárnyában kapott 
helyet, majd 1880. 
május 5-től – uralko-
dói rendelet alapján 
viselte a 2. lovasezred 
hivatalosan a Magyar 
Királyi Debreceni 2. 
Honvéd Huszárezred 
elnevezést. 

Az érdeklődőknek Vitéz Szoboszlai 
Endre a Hajdú-Bihar megyei Lovas 
és Huszárhagyományőrző Egyesület 
alelnöke mesélt  az egyesületről és an-
nak elődjéről, a jól ismert Debreceni 
Huszárbandériumról, amely még az 
1980-as évek végén jött létre. A ke-
gyeleti szertartást követően a huszá-
rok rögtönzött bemutatót tartottak, 
amelynek különösen nagy sikere volt 
a gyermekek körében. 

(r.zs.)

Bocskai AMI – Művészeti 
nevelés szakértelemmel

A Bocskai Általános  Iskola Makláry 
Lajos Alapfokú Művészeti Tagintéz-
ménye az alábbi művészeti tansza-
kokra várja a jelentkezőket:
Képző- és iparművészet:
Képzőművészeti, grafikai és festé-
szet tanszak. Már felnőttek is jelent-
kezhetnek!
Zeneművészet
citera – cselló(gordonka) – fuvola – 
gitár – hegedű – trombita – ütő és 
zongora tanszakokra várják a jelent-
kezőket, felnőtteket is. 
Hangszerválasztás és meghallgatás: 
2022. 05. 25 – 26 -27. du. 15:00 
és 17:00 óra között az Óvoda utcai 

iskolaépület zenetermében minden 
hangszerre; gitár és citera tanszakra 
csak 25-26-án! 
Táncművészet
Néptánc tanszak már működő cso-
portjaiba, Új Bocskais csoportba a 
Bocskai Iskola leendő 3. osztályo-
sainak. Másik új csoportba a Re-
formátus Iskola 1. osztályosainak 
jelentkezését várjuk.
További információk és jelentkezési 
lap kérhető a szaktanároktól, vagy 
az iskola honlapján, a www.bocskai.
net weboldalon.

Úszóklub Hajdúnánás-Tedej 
lakosai számára

A Nánás Pro Cultura Nonpro-
fit Kft., mint a Hajdúnánás Váro-
si Önkormányzat EFOP-1.5.3-16 
-2017-00021 „Humán szolgáltatás 
fejlesztése Hajdúnánáson és von-
záskörzetében” című pályázatához 
kapcsolódó rendezvényszervezés fel-
adat megvalósítója, 
20 alkalmas úszásoktatással egy-
bekötött úszóklubot szervez első-
sorban Hajdúnánás- Tedej lakosai 
számára 2022. június 
01. – június 28. között a 
Hajdúnánási Gyógyfür-
dőben.
A foglalkozások hétközna-
pokon 17.30 órától 19.00 
óráig tartanak.
A résztvevők számára térí-
tésmentesen 20 alkalmas 
úszóbérletet, a foglalko-
zások idejére úszásoktatót, 

valamint igény esetén Hajdúnánás-
Tedej és a Hajdúnánási Gyógyfürdő 
közötti buszos személyszállítást biz-
tosítunk. A busz indulása Tedejről 
17.30 óra, visszaindulás a Hajdúná-
nási Gyógyfürdőből 19.30 óra.
Jelentkezni május 24-től 08.00 – 
16.00 között lehet a 06-70-372-
1494-es telefonszámon Marth P. Il-
dikónál. 
A résztvevők száma maximum 12 fő, 
ezért a jelentkezéseket időrendi sor-
rendben tudjuk fogadni.

FÉRFI KÉZILABDA NB II
DEAC II. - Hajdúnánás FKK 35 - 26 
(17 - 17)
Debrecen 50 néző. Vezette: Bozó, Mezei. 
(április 29.)
Hajdúnánás FKK: TORMA (kapus), Kiss 
3, BAKÓ 8, Bodogán, Ötvös T 6, Ötvös 
N 2/1, Bartók. Csere: Reszegi (kapus), 
Deli 2, Bencze 2, Molnár 2, Orosz 1, Tu-
picza, Kovács, Harsányi. Edző: Bancsók 
Károly Hétméteres: 4/3, illetve 1/1. Kiál-
lítás: 8 perc, illetve 6 perc.
Bancsók Károly: A fiatal, de annál maga-
sabb játékerőt képviselő ellenfél ellen 40 
percig működött az, amit megbeszéltünk, 
az első félidőben kifejezetten jól kézilab-
dáztunk, buta hibáink miatt vonultunk 
döntetlennel a félidőre. Majd a második 
játékrészben ismét volt egy már szokásos-
nak mondható 10-12 perces rövidzárlat, 
ami megpecsételte a 2 pont sorsát. Ka-
pusunk kiemelkedő teljesítménye mellé 
legalább 2 játékosnak is hasonlót kellett 
volna nyújtania, ahhoz hogy sikeresek 
legyünk, ez csupán időszakosan tudott 
megvalósulni. 
Ifjúsági mérkőzés: Borsod SK – Hajdúná-
nás FK 35 - 37 (20 –20)
Alsózsolca 30 néző. Vezette: Harsányi, 
Magyar. (április 28.)
Hajdúnánás FKK: Csiszár (kapus), Bózsár 
1, Gönczi 7, Péntek 2, Deli 12/2, Molnár 
13/1, Kelemen 2. Csere: Nyakó (kapus), 
Bodogán, Széki. Edző: Labancz Mihály
Hétméteres: 5/2 illetve 4/3. Kiállítás: 6 
perc, illetve 4 perc.
Labancz Mihály: Végre idegenben is 
sikerült nyernünk. Jó hozzáállással, jó 

támadójátékkal tudtunk felülkerekedni 
ellenfelünkön. Kevesen vagyunk, de jó 
úton haladunk.
Hajdúnánás FKK – Kisvárdai KC 33 - 
25 (12 - 12)
Hajdúnánás. 100 néző. Vezette: Aczél, 
Nagy. (május 7.)
Hajdúnánás FKK: Torma (kapus), Bencze 
1, Orosz, Tupicza, Deli 3, Ötvös N 12/3, 
Molnár 3. Csere: Reszegi (kapus), Ötvös T 
2, Bakó 4, Bartók 1, Kiss 7/1, Harsányi. 
Edző: Bancsók Károly Hétméteres: 5/4, il-
letve 6/5. Kiállítás: 2 perc, illetve 16 perc.
Bancsók Károly: Nagyon fontos mér-
kőzés volt ez számunkra, ami látszódott 
is a csapaton az első félidőben, visszafo-
gottan kezdtünk, ami a második félidőre 
oldódott, remek kapusteljesítmény és egy 
kiemelkedő, vezéregyéniség segítségével. 
Örömünk nem lehet teljes kicsit késői 
„ébredésünk” miatt. 
Ifjúsági mérkőzés: Hajdúnánás FKK – Kis-
várdai KC 28 – 44 (13 – 18)
Hajdúnánás. 50 néző. Vezette: Katona, 
Konyári. (május 5.)
Hajdúnánás FKK: Csiszár (kapus), Bózsár 
3, Gönczi 2, Péntek 2, Deli 3, Molnár 
14/1, Kelemen 3. Csere: Nyakó (kapus), 
Széki, Bodogán. Edző: Labancz Mihály
Hétméteres: 3/1, illetve 2/1. Kiállítás: 0 
perc, illetve 10 perc.
Labancz Mihály: Bajnokesélyes csapattól 
kaptunk ki. Ez még nem a mi szintünk. 
Reméljük, hogy az utolsó fordulóban javí-
tani tudunk, és túl leszünk ezen a nagyon 
nehéz, zaklatott tavaszi szezonon.

kábé
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Versenyeztetési felhívás
Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
Képviselő-testülete a 147/2022. (IV. 
28.) számú Határozata alapján ver-
senyeztetési eljárás keretében érté-
kesítésre meghirdeti az önkormány-
zat tulajdonát képező 4951/4/A/23 
hrsz.-ú, természetben a 4080 Haj-
dúnánás, Kiss Ernő u. 46/a. ajtó-
szám alatti 1071 m2 alapterületű, 
összkomfortos, „Kivett lakóház, ud-
var, gazdasági épület” megnevezésű 
ingatlant 24.115.000,-Ft kiinduló 
licitár meghatározásával. A pályázat 
benyújtásával egy időben fizetendő 
bánatpénz összege 2.411.500,- Ft.
• A nemzeti vagyonról szóló 2011. 

évi CXCVI. törvény 14. § (2) be-
kezdése alapján a helyi önkormány-
zat tulajdonában lévő ingatlan érté-
kesítése esetén az államot minden 
más jogosultat megelőző elővásárlá-
si jog illeti meg. A tulajdonjog átru-
házással kapcsolatos összes költség a 
vevőt terheli.

• A versenytárgyaláson csak olyan 
pályázó vehet részt, aki a pályázati 
felhívásban foglalt feltételeket elfo-
gadja, továbbá helyi adótartozása, 
valamint Hajdúnánás Város Ön-
kormányzata irányába egyéb jel-
legű lejárt kötelezettsége igazoltan 
nincs.

• A versenytárgyalás nyertese a ver-
senytárgyalás lefolytatásától számí-
tott 30 napon belül köteles meg-
kötni a szerződést, és a vételárat egy 
összegben kiegyenlíteni.

• Szerződéskötés csak természetes 

személlyel vagy a nemzeti vagyon-
ról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 
szerinti átlátható szervezettel lehet-
séges.

• Információ kérhető személyesen a 
Hajdúnánási Közös Önkormány-
zati Hivatal fszt. 37-es irodájában 
vagy telefonon a (06) 52/381-411 
telefonszámon a 179-es melléken.

A pályázatok beérkezési határideje: 
2022. június 15. (szerda) 9:00 óra

Borítékbontás, licitálás (külön 
értesítés nélkül): 2022. június 17. 

(péntek) 10:00 óra
Helye: Hajdúnánási Közös 

Önkormányzati Hivatal 
„Kis tanácskozó” terme

4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér. 1.

A pályázat az Hajdúnánási Közös 
Önkormányzati Hivatal fszt. 37-es 
irodájában adható le, zárt boríték-
ban „Pályázat a 4080 Hajdúnánás, 
Kiss Ernő u. 46./a. ajtószám alatti 
4951/4/A/23 hrsz-ú lakásra” felirat-
tal. 
Postai feladás esetén a beadási határ-
idő napjáig beérkezett pályázatokat 
tudja a kiíró befogadni.
A kiíró fenntartja azon jogát, hogy 
a pályázatot – indoklás nélkül is – 
eredménytelennek minősítse!

Hajdúnánás, 2022. május 10.

Szólláth Tibor
polgármester

Városházi tudósítás
A képviselő-testület a 2022. áprilisi 
ülésén egy rendeletet alkotott és 46 
határozatot hozott. 

A 8/2022. (IV. 29.) önkormányzati 
rendeletével az önkormányzat a 2021. 
évi költségvetés végrehajtását fogadta 
el a testület. Határozataiban a követ-
kező döntéseket hozta a testület:
• Visszavonta a testület Török István 

alpolgármester megbízását, így a 
továbbiakban két alpolgármester 
segíti a polgármester munkáját.

• Elfogadta a testület a Hajdúnánás 
Városi Rendőrkapitányság és a Haj-
dúnánási Közös Önkormányzati 
Hivatal 2021. évben végzett tevé-
kenységéről szóló beszámolókat. 
Mindkét esetben megköszönte a 
szervezetek dolgozóinak az elvég-
zett munkát. 

• Módosította a testület a Hajdúná-
nási Közös Önkormányzati Hivatal 
Szervezeti és Működési Szabályza-
tát, a hivatal tevékenysége kibővül 
a gazdasági társaságok könyvelési 
feladataival. 

• A pályázati eljárás lezárásaként ki-
nevezte a testület a Hajdúnánási 
Óvoda új vezetőjét. 2022. július 
1-től Máróné Zubor Gizella vezeti 
az intézményt. 

• Módosította a testület a Hajdúná-
nási Óvoda alapító okiratát, a tedeji 
Hajdúnánási Óvoda Hétszínvirág 
Tagintézményében felvehető gyer-
meklétszám csökkentésére kerül sor 
2022. augusztus 1-től. 

• Elfogadásra került a Hajdúsági 
Hulladékgazdálkodási Szolgáltató 
Nonprofit Kft. Társasági Szerződé-
sének módosítása, melyre jogszabá-
lyi változás miatt került sor. 

• A testület korábbi határozatának 
megfelelően módosították a képvi-
selők az önkormányzat Közbeszer-
zési Szabályzatát. 

• Lezárta a testület Munkásszállás lift 
közbeszerzésére kiírt eljárását. Mi-
vel érvényes ajánlat nem érkezett, az 
eljárás eredménytelenül zárult. 

• Döntés született az önkormányza-
ti tulajdonú gazdasági társaságok 
felügyelőbizottsági tagjainak díja-
zásáról, 2022. évtől a felügyelőbi-
zottságok tagjai a tevékenységüket 
javadalmazás ellenében végzik, 
mely a Hajdúnánási Gyógyfürdőbe 
belépésre jogosító éves bérlet.

• Energetikai korszerűsítésre pályá-
zik az önkormányzat a Hajdúná-
nási Gyógyfürdő Kft-vel közösen. 
A támogatáshoz szükséges egy kon-
zorciumi együttműködési megálla-
podás megkötése, melyet a testület 
elfogadott.

• Változik a Gyepmesteri telepre 
ingyenesen beszállítható állati ere-
detű hulladék mennyisége. Eddig 
korlátozás nem volt, azonban ezt 
követően éves szinten minden haj-
dúnánási lakostól az önkormányzat 
50 kg testtömeget meg nem haladó 
állati eredetű hulladékot ingyene-
sen vesz át, az 50 kg/év testtömeget 
meghaladó állati eredetű hulladék 
elhelyezése esetén az önkormányzat 
az általa az ATEV Zrt-nek megfize-
tett díjat tovább számlázza az elhe-
lyezőnek.

• Három háziorvos fordult kérelem-
mel a testülethez az adataiban be-
következett változások miatt, me-
lyeket a testület tudomásul vett. 

• Döntés született a civil szervezetek 
támogatási kérelmeiről. 2022-ben 
az önkormányzat csaknem 30 mil-
lió Ft támogatást nyújt a működés 
költségeihez, programok megvaló-
sításához, kiadványokhoz. 

• Négy napirendben önkormányzati 
tulajdonú ingatlanokkal kapcso-
latos döntést hozott a testület. A 
MotoGp pálya nyomvonalában az 
önkormányzat is érintett 5 ingat-
lannal, a testület 4 esetben elfogad-
ta a vételi ajánlatot, egy ingatlan 
esetében nem. Két bérlakás forgal-
mi értékét határozta meg a testület, 
valamint egy ingatlant értékesítésre 
jelölt ki, meghatározva az induló 
licitárat. Döntött telekhatár rende-
zésről az Ipari Parkunk területén és 
kéri a földhivatali eljárás megindí-
tását. 

• Módosította a testület az önkor-
mányzat tulajdonában lévő építési 
telkek értékesítésére meghatározott 
feltételrendszert.   A 2021 óta eltelt 
időszak tapasztalatai azt mutatták, 
hogy a feltételek sok helyen indo-
kolatlanul szigorúak, így a testület 
enyhített a szabályokon. 

• Döntött a testület a Hajdúnánási 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
támogatásáról, a Baptista Tevékeny 
Szeretet Misszió pályázatának tá-
mogatásáról és egy Városi Tanács 
javára bejegyzett beépítési kötele-
zettség, valamint elidegenítési tila-
lom törléséről.

• Zárt ülésen önkormányzati tulaj-
donú lakások bérlőit jelölte ki a 
testület és bérleti szerződések meg-
hosszabbításáról döntött. 

Felhívás elektronikai hulladé-
gyűjtés a lakosság részére

Értesítjük Önöket, hogy 
2022. május 27-én (PÉNTEK) 

8-14 óráig

Hajdúnánás, Bartók Béla krt. 27. 
szám alatti ingatlanon (volt tex-
tilüzem udvarán)

a háztartásokban összegyűlt, felesle-
gessé vált, megbontatlan állapotú 
(nem szétszerelt) fémtartozékokkal 
rendelkező elektromos berendezések 
(pl.: hűtőgépek, centrifugák, mosó-
gépek, gáztűzhelyek, rezsók, mikro-
hullámú sütők, televíziók, számítógé-
pek, monitorok…stb.) térítésmentes 
leadására van lehetőség.

VÁLTOZÁS

A képcsöves eszközökért (televíziók, 
monitorok) a Hulladékhasznosító 
195 Ft/kg árat számol fel, mivel az 
említett eszközök képcsövei veszélyes 
hulladéknak  minősülnek! Ezeket a 
műszaki cikkeket csak abban az eset-
ben vesszük át, ha annak díja a hely-
színen kifizetésre kerül.

Felhívjuk a figyelmet, hogy szét-
bontott, hiányos állapotú készülé-
keket nem áll módunkban átvenni!

Hajdúnánás Városi Önkormányzat

1 Kanda Imre
1 Kónya Imre 
1 Ambrusné Pósa Zsófia
1 Török Sándor András
1 Szabó Antal
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Női kézilabda NB I/B: Alsóházi rájátszás

Hajdúnánás SK – Szombathelyi 
KKA U19. 40 - 16 (16 - 8) 
Hajdúnánás. 200 néző. Vezette: Ró-
zsahegyi, Südi. (május 1.) 
Hajdúnánás SK: KISS (kapus), KOZ-
MA K 4, Szabó P 1, Tar L 1, SÁPI G 
5, Petrovics 1, POÓR 7. Csere: Koz-
ma T, Szabó L (kapusok), Nyakó 3, 
KOVÁCS 5, SÁPI B 3, Kelemen 2, 
Repák 2, ZAVACZKI 4, Kostyó 2. 
Edző: Dajka István
Hétméteres: 0/0, illetve 6/5. Kiállítás: 
8 perc, illetve 4 perc.
Dajka István: Álmosan indult az 
összecsapás. Vagy a meleg vagy az 
anyáknapi hangulat rányomta a bé-
lyegét az első félidő huszonöt percére. 
Átlövéseinkkel, ziccereinkkel a kaput 
sem találtuk el, vagy ha igen akkor 
a kapusba lőttük a labdát. Mindent 
elmond erről a szakaszról az, amikor 
már a játékvezető kérdezi meg, hogy 
- tegnap máshol volt a kapu? 9-8-as 
állásnál Sápi Boglárka, és Kiss Ber-
nadett vezérletével sikerült egy olyan 
öt percet produkálni, amivel szinte 

megdupláztuk az addigi góljainkat, 
miközben nem kaptunk egyet sem. 
Így megnyugtató előnnyel sikerült 
lezárni az első harminc percet. Sajnos 
vezér áldozattal is járt, mert az addig 
kitűnő teljesítményt nyújtó Sápi B. 
súlyosnak tűnő térdsérülést szenve-
dett. A második félidőben a teljesen 
elfogyó Szombathellyel szemben csak 
az a kérdés maradt mekkora lesz a két 
csapat közötti különbség. Az utolsó 
tizenöt percre a fiatalok kaptak bizal-
mat, amivel nagyon ügyesen éltek is, 
továbbnövelve a tetemes gólkülönbsé-
get. Az igazsághoz hozzá tartozik hogy 
az ellenfelünk tartalékosan érkezett az 
NB-1-es csapat mérkőzése miatt. De 
ez nem csökkenti a lányok érdemeit, 
hogy az eddigi legtöbb dobott gólt, 
és legnagyobb különbségű győzelmet 
hozta ez a találkozó.

Ifjúsági I. osztály Kelet: Kecskeméti - 
Hajdúnánás SK 33 – 28 (15 – 12)
Kecskemét. 80 néző. Vezette: Kiss B, 
Kiss J. (április 27.)
Hajdúnánás SK: Czipa (kapus), Ar-
nócz 2, VERES Boglárka 6, Kostyó 
5/3, Repák 9/4, Lakatos P 2, Szabó Sz 
1. Csere: Cziczás (kapus), Murvai L 1, 
Kónya 2/1. Edző: Jenei Tamás Tibor
Hétméteres: 5/4, illetve 9/8. Kiállítás: 
2 perc, illetve 6 perc. 
Jenei Tamás Tibor: Az első félidő 
szoros, kemény párharcot hozott. Az 
első 15 percben nekünk, a második 
felében pedig a hazai csapatnak ked-
vezett a szerencse a támadás befejezé-

seknél. A második félidőben volt két 
alkalmunk visszakapaszkodni a mér-
kőzésbe, de nem sikerült, így a hazai 
csapat végig vezetve tartotta otthon a 
két pontot. Védekezésben nem vol-
tunk kemények és élesek, valamint a 
kapus teljesítményünk sem volt meg-
felelő. Ebben látom a vereség okát.

Mohácsi TE 1888. - Hajdúnánás 
SK 23 - 20 (12 - 12) 
Mohács 200 néző. Vezette: Csuka, 
Kocsis. (május 7.) 
Hajdúnánás SK: KISS (kapus), 
POÓR 4, Petrovics 2, Sápi G 1, Tar L, 
NYAKÓ 4, Kozma K. Csere: Szabó L, 
KOZMA T (kapusok), Szabó P, Ko-
vács 7/7, Kelemen 2, Repák, Kostyó. 
Edző: Dajka István
Hétméteres: 6/5, illetve 10/7. Kiállítás: 
10 perc, illetve 10 perc.
Dajka István: Első félidő a várakozá-
soknak megfelelően indult, a Mohács 
utolsó esélyébe kapaszkodva, hogy 
megszerezze az osztályozó helyek egyi-
két, nagy elánnal vetette bele magát a 
küzdelembe. Megfogyatkozott létszá-
munk ellenére jól álltuk a sarat, Kiss 
és Nyakó vezérletével lépést tudtunk 
tartani a Moháccsal, sőt két góllal is 
sikerült meglépni a félidő vége felé. 
Hogy mégis döntetlennel vonultunk 
az öltözőbe, az egyoldalúvá vált tá-
madó játékunknak volt köszönhető. 
A második félidő elején összeszedett 
két perces megpecsételte a sorsunkat, 
mert a hazai csapat 18-14-re meg-
lépett tőlünk. Felettébb furcsa volt, 

hogy a játékvezetők hasonlónak tűnő 
szabálytalanságokat mennyire eltérő 
módon büntettek. A második félidő 
közepén egy 14 perces időszakot 3 
hétméteres és 3 eladott labda, plusz 
kimaradt ziccer és kapufán csattanó 
átlövések jellemezték. A védekezé-
sünknek és a kapus teljesítményünk-
nek köszönhetően mégsem nőtt a 
különbség, sőt a mérkőzés végére, 
belátható távolságra került a Mohács, 
de az ismételten elkövetett technikai 
hibák eldöntötték a mérkőzést.

Ifjúsági I. osztály Kelet: Hajdúnánás 
SK - Kisvárda 30 – 35 (17 – 16)
Hajdúnánás. 75 néző. Vezette: Harsá-
nyi, Magyar. (május 2.)
Hajdúnánás SK: Cziczás (kapus), Sza-
bó 2, Csépke 2, Cseke 5, Veres Bog-
lárka 4, Kostyó 5/2, Repák 11/10. 
Csere: Czipa (kapus), Murvai L 1, Ar-
nócz. Edző: Jenei Tamás Tibor
Hétméteres: 12/12, illetve 4/4. Kiállí-
tás: 10 perc, illetve 4 perc. 
Jenei Tamás Tibor: A védekezés egyik 
oldalon sem működött, így a döntő 
tényező a támadásban elkövetett hi-
bák száma lett a mérkőzés végére.
Nagyon sajnálom az utolsó pár per-
cet, szorosabb is lehetett volna az 
eredmény, mivel az 59. percben még 
az egy gólos különbségért támadtunk.

-kábé-

fotó: Pécsi Imre

Fontos győzelmek
A Debreceni Sportcentrum ellen leját-
szott mérkőzésen megszakítottuk három 
hete tartó vereség szériánkat és értékes 
három ponttal gazdagodtunk. Mondhat-
nánk: "Kellett már, mint falura a villany!" 
Ezután – mintha ez erőt adott volna a 
csapatnak - még egy fontos győzelem szü-
letett a böszörményiek ellen. Nézzük az 
eredményeket.
Kabai Meteorit SE–Hajdúnánás FK 5–2 
(2–0)
Néző: 50 Vezette: Bendik T. (Katona L., 
Pintér Á.)
Hajdúnánás FK: Pájerski J., Kökénye-
si Zs.(Ilyés B.), Papp L.(Dobó T.), Kiss 
L., Linzenbold Zs., Újvári Zs., Laka-
tos N.(Csatári D.), Fodor J., Bohács 
B.(Vadász L.), Uri M., Lovas M. Edző: 
Daróczi Péter
Gól: Plókai G., Bajnók I.(2), Kovács 
M.(2), Németh M.(ö.g.) illetve, Fodor J. 
Edző: Daróczi Péter
Labdarúgásra alkalmatlan időjárási viszo-
nyok között, megérdemelt győzelmet sze-
rezett a kabai gárda. Egyszerűen gyenge 
napot fogtunk ki. Az viszont igaz, hogy 
az első félidőben ők rúgták a gólt, a má-

sodikban viszont mi. Ez azonban sajnos 
nem volt elég a pontszerzésre. 
Hajdúnánás FK–DASE 2–3 (0–2)
Néző: 100 Vezette: Orosz J. (Zámbó T., 
Nagy R.)
Hajdúnánás FK: Kanócz B.–Lovas 
M., Bencze D., Linzenbold Zs., Újvári 
Zs(Kökényesi Zs.)., Lakatos N., Fodor 
J.(Csatári D.), Tóth B.(Vadász L.), Bohács 
B., Papp L., Kiss L. (Uri M.)
Edző: Daróczi Péter Gól: Lovas M., Ben-
cze D. illetve Ramakhutla S., Győri R. 
(2) Kiállítva: Bohács B., illetve Éles M. 
Ifi: 0-2
A jó formában levő DASE látogatott hoz-
zánk, akik az első felvonásban igazolták 
is jó hírüket. Hamar vezetéshez jutottak, 
mely kissé bénítólag hatott játékosainkra. 
Futballistáinkra nem lehetett mondani, 
hogy nem akartak, de ez most sajnos nem 
volt elég. A gyengébb produkció mellé 
párosult egy kritikán aluli játékvezetés 
is, mely csak tovább borzolta a kedélye-
ket. Többek szerint les állás előzte meg az 
újabb debreceni találatot, de a játékvezető 
a középpontra mutatott. A folytatásban 
harapósabb nánási csapatot láthattak a 

szurkolóink, de újabb gólt ismét a ven-
dégek szereztek. Végül beszorítottuk el-
lenfelünket, de a kontráik még mindig 
veszélyesek voltak. Eseményekben gazdag 
maradt a véghajrá is, ahol egy páros kiállí-
tás is történt (szerintünk mindkét játékos 
indokolatlanul kapott lapot), de a dön-
tetlent eredményező találatot már nem 
tudtuk bevinni.
DSC-SI – Hajdúnánás FK 1–2 (0–2)
Néző: 70 Vezette: Láza A. (Petrovszki P., 
Kató B.)
Hajdúnánás FK: Kanócz B.–Lovas M. 
(Csatári D.), Bencze D., Tóth B. (Uri 
M.), Linzenbold Zs., Újvári Zs. (Köké-
nyesi Zs.), Lakatos N., Fodor J., Papp L., 
Liss L., Vadász L.  Edző: Daróczi Péter 
Gól: Virág B., illetve Lakatos N., Papp L.
Egy kiegyenlített első félidőben jól sáfár-
kodtunk helyzeteinkkel és Lakatos Norbi, 
majd Papp Levi találataival megnyugtató 
előnyre tettünk szert. A folytatásban is 
hasonló mederben folyt a találkozó, de 
gólt már csak a hazaiak szereztek. Ez nem 
azt jelenti, hogy mi nem alakítottunk ki 
lehetőséget, de sajnos a kapuba már nem 
tudtunk betalálni.

Hajdúnánás FK – Hajdúböszörményi 
TE 2–0 (1–0) Néző: 150 Vezette: Szabó 
P. (Csiszár K., Papp N.)
Hajdúnánás FK: Kanócz B., Papp L., 
Bencze D. (Tóth B.), Vadász L., Kiss L. 
(Kökényesi Zs.), Linzenbold Zs., Újvári 
Zs., Lakatos N., Fodor J., Andorkó S., 
Lovas M. 
Edző: Daróczi Péter Gól: Lakatos N., Lo-
vas M. Kiállítva: Vadász L., illetve Hutka 
D. Ifi: 1–7
Ellenfelünk őszi mutatói mindenképp el-
ismerést érdemeltek, de a tavasz valahogy 
nem azt hozta számukra amit vártak. Ez a 
mérkőzés is megmutatta, hogy csapatunk 
miért jár előrébb. Jobban sáfárkodtunk 
helyzeteinkkel és az első negyedóra végén 
szerzett góllal meg is adtuk az alaphangot a 
mérkőzésnek. A folytatásban sem álltunk 
le a gólszerzés lehetőségével, azonban a 
kegyelemdöfést csak a 76. percben tudtuk 
bevinni. Ekkor egy jogosan megítélt bün-
tetőt váltottunk. A maradék időben pedig 
már nem változott a mérkőzés eredménye, 
így elmondhatjuk, hogy győzelmünk tel-
jesen megérdemelt volt.

Kócsi Imre


