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III.ÖKO EXPO Kiállítás és Konferencia

Szeptember második hétvégéjén 
egy picit ismét Hajdúnánásra figyelt 
a hazai agrárvilág. Ekkor került 
ugyanis megrendezésre, - szeptem-
ber 8-9. között - a III. ÖKO EXPO 
Kiállítás és Konferencia, amely  a 
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, 
a Debreceni Egyetem, a Magyar 
Biokultúra Szövetség, Hajdúnánás 
Város Önkormányzata, valamint 
a Kelet-Magyarországi Biokultúra 
Egyesület közös szervezésében jött 
létre.

Eddig nem látott érdeklődés mel-
lett zajlott a III. Öko Expo a Kende-
reskertben szeptember 8-9. között. 
Érdeklődő biogazdák, termékforgal-
mazók, agrárszakemberek mellett sok 
középiskolás diák, egyetemi hallgató, 
a jövő letéteményesei is részesei voltak 
a rendezvénynek. A 2019-ben – haj-
dúnánási kezdeményezésre - útjára 
indított rendezvény fő célja, hogy 
az ökológiai gazdálkodásban érintett 
valamennyi szereplő – termelők, fel-
dolgozók, kereskedők, szolgáltatók, 
tudományos szakemberek, szakta-
nácsadók – számára megjelenési, ta-
lálkozási és tudásátadási lehetőséget 
biztosítson

Örvendetes volt, hogy nagy létszá-
mú, szakirányú középiskolába járó di-
ák, és egyetemisták is részesei voltak a 
két napos rendezvénynek.

Szólláth Tibor Hajdúnánás polgár-
mestere, a Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamara környezeti és fenntarthatósá-
gért felelős országos alelnöke köszön-
tőjében kiemelte a hazai agrárium előtt 
álló rendkívüli kihívások jelentőségét, 
amelyekre rövid idő alatt  kell jó vála-
szokat találni, indokolttá teszi mindezt 
az idei rendkívüli aszályos időjárás, a 
már velünk lévő klímaváltozás. 

Jakab István a MAGOSZ elnöke 
videoüzenetben szólt a vendégekhez, 
szintén kiemelve néhány nagyon fon-
tos, a gazdatársadalmat érintő körül-
ményt. 

A rendezvény első felében egyfajta 
nemzetközi kitekintés volt az európai 
ökogazdálkodásra, főként a szomszé-
dos országok tekintetében. Így egy-
fajta körképet kaphattunk a román, 
horvát, szerb, szlovák biogazdálkodás 
helyzetéről, de tartott előadást a köz-
legelők tragédiája kérdésének  újboli 
előkerüléséről a világhírű holland wa-
geningeni agráregyetem professzora, 
Wim Heijman. 

A hazai ökogazdálodás – mint az 
több előadásból is kiderült önmagá-
hoz képest igen jelentős fejlődésen, 
növekedésen ment át az utóbbi né-
hány évben. 

Míg a '90-es évek elején 8000 hek-
táron termeltek biotermékeket, ad-
dig a 2000-es években az ökológiai 

gazdálkodásba bevont terület több 
mint 147 000 hektárra növekedett. 
Majd 2012 és 2019 között több mint 
kétszeresére (132%-kal), 5,71%-ra 
emelkedett a hazai ökológiai ellenőr-
zés alá tartozó területek részaránya, 
ezzel Magyarország érte el a harmadik 
legnagyobb léptékű fejlődést az uniós 
tagállamok közül. Idén, 2022-ben, 
hazánkban mintegy 300 ezer hektá-
ron folytatnak ellenőrzött ökológiai 
gazdálkodást. Az ökogazdálkodás sze-
repe egyre fontosabbá válik a jövőben.

Az adatok is jól mutatják az öko-
lógiai gazdálkodás jelentőségét, ahogy 
az önfenntartásét is, valamint a kör-
nyezeti fenntarthatóság fontosságát a 
hazai mezőgazdaságban.

A jelentős területi növekedés mel-
lett azért számtalan tényező is gátolja 
az ökogazdálkodást, mondta Roszik 
Péter, a Magyar Biokultúra Szövetség 
általános alelnöke. Így többek között 
a hazai piac bizonytalan volta, a kö-
zelmúltban módosított, rendkívüli 
módon bonyolulttá tett uniós jog-
szabályi környezet, eszközfejlesztések, 
de idetartozik a bio szaporítóanyagok 
hiánya is.

Az ökogazdálkodást az Agrármi-
nisztérium is kiemelten támogatja, 
pályázatokkal, de jelentős a környe-
zetbarát gazdálkodás  az ún. zöldítés, 
amely szintén segíti az gazdatársadal-

mat – erről  is szólt Papp Zsolt György 
helyettes államtitkár úr előadásában.

A két napos rendezvény másik lába 
a kiállítás és gépbemutató volt, amit 
igen nagy érdeklődés kísért. Itt, ezeken 
a standokon volt látható mindannak a 
több évtizedes munkának az eredmé-
nye, amelyről az előadások nagy része 
szólt. Az input anyagok széles kíná-
lata mellett a legmodernebb techno-
lógiák, munkagépek, gépalakatrészek 
várták az érdeklődőket. De itt voltak 
a családi vállalkozások, az őstermelők, 
akik kertjeikben termelik meg és dol-
gozzák fel a zöldség-gyümölcsféléket,

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 
ezúttal is  három díjat ítélt oda a kiál-
lítók körében.

A Debreceni Egyetemnek nagy 
szerepe van nemcsak az egyetemi ok-
tatásban, hanem a agrárium minden 
más területén, segítve a kutatókat, a 
gazdasági élet szereplőit. Ilyen kuta-
tás alapozta meg a  Termékfejlesztési, 
azaz Innovációs díjat elnyerő Danuba 
Kft.-sajátos növényvédő termékcso-
portját. 

A Termékdíjat ezúttal a Natur Gold 
Europe Kft. ősi gabonákból- tönköly, 
alakor - készített sütőkeveréknek ítél-
te oda a szemlebizottság. A sütőkeve-
rékeket a maguk által termesztetett 
búzákból, nyomon követhető mun-
kafolyamatokon át, ellenőrzött körül-
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mények között állítják elő,  egyedül az 
őrlést végeztetik mással. 

A kiállítás Fődíját a győri székhe-
lyű VEKTOR Mezőgép Kft. nyerte, 
akik igen gazdag gépparkkal érkeztek 
a Kendereskertbe, s amelyek egyaránt 
kiválóan használhatók mind a kon-
vencionális, mind az ökogazdálkodás 
területén.

A két nap során folyamatosan meg-
tekinthetőek voltak a kiállított gépek, 
de gyakorlati bemutatókat is láthatott 
a közönség. Különösen nagy érdeklő-
dés kísérte az EVO Farming Kft. Ro-
botti Intelli robotját, amely számtalan 
talajművelésre alkalmas, és csupán 
egy okos távirányító szükséges hozzá, 
és elvégez minden beprogramozott 
talajművelést.

Hasonló nagy érdeklődés övezte az 
ISM Technology drónos permetező 
bemutatóját, amely rendkívül haté-
kony, emberi erőforrásokat kímélő 
okos jószág. Ezek a precíziós, auto-
mata, vagy félautomata gépek ma 
már nem az elérhetetlen kategóriába 
tartoznak, és a fogyó élő munkaerő 
kiváltására rendkívül alkalmasak, s 
mellette igen hatékonyak, amelynek 
napjaink energiahiányos világában 
különösen nagy jelentősége van.

A rendezvény egyik fontos momen-
tuma volt az a kezdeményezés, amely 
szeptember 9-ét az Önellátás Napjá-
nak nyilvánította. Az önellátás stra-

tégiai cél, amely napjaink felfordult 
világában különösen felértékelődik. 

Volt egy másik nagy jelentőségű 
bejelentés is, amely szerint megala-
kították a Debreceni Egyetem Me-
zőgazdaság-, Élelemiszertudományi 
és Környezetgazdálkodási Kar Öko-
lógiai Gazdálkodási Kompetencia- és 
Tudásközpontját, amelyben jelentős 
szerepet szán az egyetem Hajdúná-
násnak, illetve a Kendereskertnek, az 
itt működő ökológiai gazdaságnak, a 
nánási jó gyakorlatoknak

A két napos program utolsó órá-
iban kerekasztal beszélgetések zaj-
lottak, bevonva a gazdákat is, és 
olyan mindennapokat érintő fontos 
kérdésekről beszélgettek, mint pl. a 
precíziós gazdálkodás és az ökológiai 
gazdálkodás összehangolása, a klíma-
válság kihívásaira adandó válaszok, de 
fontos téma volt a környezetvédelem 
és a vadkárok összefüggése, amit pl. 
a védett madarak, kisvadak okoznak 
a vetésekben, vagy egyén művelésbe 
vont területekben. 

(r.zs.)
Fotó: Girus Zsolt
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Ökoiskola lettünk
Intézményünk, 
a BSZC Csiha 
Győző Techni-
kum és Szak-
képző Iskola 
fontosnak tart-
ja, hogy tanu-
lóinkban olyan 
értékrendszer 
alakuljon ki, 

amely a környezettel összefüggő élet-
viteli és magatartási mintákon alapul. 
Mindehhez pedig figyelembe vesszük 
a diákok életkorát és egyéni sajátossá-
gait is. Mint Fogyasztói Tudatosságra 
Nevelő Iskola eddig is szem előtt tar-
tottuk, hogy olyan gazdasági, pénz-
ügyi ismeretekkel gazdagítsuk diákja-
ink tudását, melyek elengedhetetlenek 
a mai világban.

A fenntarthatóságra nevelésnek 
nemcsak a témaheteken kell előtérbe 
kerülnie, hanem a tanulók minden-
napjaiban is. Ezen szemlélet kialakítá-
sa nemcsak a szakmai órákon jelenik 
meg, hanem a többi tantárgy esetében 
is. Az iskolai és iskolán kívüli progra-
mok szervezésénél is előtérbe helyez-
zük a fent említett tényezőket. 

Ez év februárjában nyújtottuk be 
az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
által meghirdetett ökoiskola pályázati 
felhívásra anyagunkat. Márciusban 
kaptuk az értesítést, hogy nyertünk. 
Szeptembertől így mi is csatlakozha-
tunk azon ezerháromszáz alap-, illetve 
középfokú nevelési-oktatási intézmény 
táborához, amelyek viselik az Ökois-
kola vagy az Örökös Ökoiskola címet.

Ötvösné Kéki Piroska

Biztonság

A Szalay János Rendelőintézetben 
szeptember 2-án átadásra kerültek 
a hajdúnánási intézmények részé-
re azok az önadagolós adrenalin 
injekciók, melyek beszerzéséről 
áprilisban döntött a hajdúnánási 
képviselő-testület. A kész kiszere-
lésű, önadagolós injektáló tollak 
életet menthetnek rovarcsípések 
vagy -marások, ételek, gyógyszerek 
és egyéb allergének által kiváltott 
súlyos allergiás reakciók esetében.

Az elmúlt időszakban több olyan 
sajnálatos esetről adott hírt a hazai 
sajtó, hogy kisgyermek életet köve-
telt a hirtelen kialakult heves allergi-
ás – az ún. anafilaxiás roham. Ennek 
ismeretében Hajdúnánás Városi Ön-
kormányzat Képviselő-testülete még 
áprilisban egyhangúan döntött arról, 
hogy minden oktatási-nevelési intéz-
ménybe kerüljön egy-egy adag önada-
golós adrenalin életmentő injekció. A 
döntést tett követte, és a Szalay János 
Rendelőintézet szakmai közreműkö-
désével sikerült ezeket az injekciókat 
beszerezni, amelyeket szeptember 
2-án egy rövid képzés keretében át 
is adtak az intézményeknek. Mint 
az oktatást tartó Dr. Borbély János 
belgyógyász - kardiológus elmondta, 
napjainkra nagymértékben megnőtt 
az olyan allergiások száma, akik szám-
talan anyagra érzékenyek, és ez főként 

kisgyermekkorban igényel nagy figyel-
met, hiszen bölcsődés, óvodás korban 
ismerkedik a gyermek a különféle éte-
lekkel, kerülnek kapcsolatba tágabb 
környezetükkel, találkoznak olyan 
anyagokkal, élelmiszerekkel, adalék-
anyagokkal, amelyek kiválthatják az 
allergiás reakciókat. Éppen ezért a szü-
lők figyelmébe ajánlja, ha a gyermek 
testén viszkető kiütések jelennek meg, 
hirtelen krákog, köhögési rohama lesz, 
ajánlott elvégeztetni az allergia tesztet. 

Az Epipen nevezetű önadagolós 
injekció használata nagyon egyszerű, 
nem igényli szakember közreműkö-
dését, éppen ezért óriási a jelentősége, 
hiszen ha valakinél anafilaxiás roham 
alakul ki, sokszor perceken múlik az 
élet, szükséges a gyors és határozott 
beavatkozás.

Bár kezdetként minden intézmény 
egy-egy adagot kapott a kétféle toll-
ból, - alapvetően testsúlytól függ, me-
lyiket használják – de ha szükséges, 
akkor azonnal tudják pótolni, tájékoz-
tatott Nagyné Legény Ildikó alpolgár-
mester asszony, hiszen gyermekeink 
életének biztonsága nem lehet anyagi 
kérdés. Bízzunk benne, hogy nem lesz 
szükséges a használatra, és legfeljebb 
a szavatosság miatt kell majd cserélni 
ezeket az injekciókat. 

(r.zs.)

Lakossági tájékoztató a 2022. évi népszámlálásról

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 2022. október 1. és november 28. között 
Magyarország területén népszámlálást tart, mely Magyarország teljes lakosságát 
érinti. Segítségével pontos képet kapunk hazánk népességének nagyságáról, jel-
lemzőiről, lakáskörülményeiről.

A népszámlálás időtartama

1. időszak: 2022. október 1. és 
október 16.

internetes önki-
töltési időszak

kizárólag interneten keresztül, 
önállóan tölthetik ki a nép-
számlálási kérdőíveket

2. időszak: 2022. október 17. és 
november 20.

számlálóbiztosi 
terepmunka

adatszolgáltatás már csak a 
számlálóbiztosok közreműkö-
désével, személyes interjúk által 
teljesíthető

3. időszak: 2022. november 21. 
és 2022. november 28. pótösszeírás

az összeírásból kimaradt sze-
mélyeknek jelentkezniük kell 
a helyi népszámlálási felelősnél

A kérdőív
Minden háztartásnak egy lakáskérdőívet és annyi személyi kérdőívet kell ki-
tölteni, ahányan a lakásban laknak. A kérdésekre a 2022. október 1-jén fenn-
álló állapotot alapul véve kell válaszolni.
Kérdőívet kell kitölteni

• mindenkiről, aki Magyarországon él;
• azokról is, akik átmenetileg, 12 hónapnál rövidebb ideig külföldön tar-
tózkodnak;
• a külföldi állampolgárokról is, ha legalább 3 hónapja Magyarországon 
tartózkodnak.

Összeírásra kerül az ország területén minden
• lakás,
• lakott üdülő és lakott egyéb lakóegység,
• közösségi éjszakai elhelyezést szolgáló intézmény.

Fontos, hogy az üresen álló lakásokról is ki kell tölteni a kérdőívet.
A kérdésekre a válaszadás kötelező, de a nemzetiségre, az anyanyelvre, a családi, 
baráti közösségben beszélt nyelvre, a vallásra, az egészségi állapotra és a fogyaté-
kosságra vonatkozó kérdések megválaszolása önkéntes.

A felkérőlevél
A KSH minden magyarországi lakcímre postai felkérő levelet küld szeptember 
utolsó napjaiban. Kérjük, őrizze meg a felkérőlevelet!
Annak érdekében, hogy a felkérő levelek minden háztartásba eljussanak, kér-
jük, még a népszámlálás előtt gondoskodjanak arról, hogy házuk falán vagy a 
kerítésen látható legyen a házszám. 
A felkérő levélben a népszámlálásról szóló hasznos információk mellett egy 12 
jegyű belépési kód is található, ennek segítségével tudja minden háztartás ön-
állóan, interneten kitölteni a kérdőívet.
A népszámlálás nem a bejelentettség szerinti, hanem a tényleges élethelyzetet 
méri fel. Az, hogy kik élnek az adott lakcímen, a kitöltött kérdőívekből derül 
majd ki, előzetesen nem ismert, ezért a felkérő levél 
nem névre szól, csak a lakás címe (házszámig) szerepel a címzésben.
A szociális, felsőoktatási vagy más bentlakásos intézményben lakók az intéz-
mény vezetőjétől kapják meg a felkérő levelet, míg a fedél nélkül élőket szociális 
munkások segítik a népszámlálásban való részvétel során.

Hivatalunk telefonos elérhetősége

Helyi népszámlá-
lási felelős

Dr. Kiss Imre jegyző +36 52 381 411/104 
mellék

+36304890928

Helyi népszámlá-
lási koordinátor

Dr. Szombati Ágnes
irodavezető

+36 52 381 411/108 
mellék

+36302388183
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VÁROSHÁZI TUDÓSÍTÁS
2022. augusztus 15-én rendkívüli 
ülést tartott a képviselő-testület. Az 
ülés tartására Hajdúnánás város te-
lepülésrendezési eszközeinek módo-
sítására beérkezett igény miatt került 
sor. A testület döntésével szabad utat 
adott a város határában létesülő nap-
elemes kiserőmű megépítéséhez. A 
beruházás megkezdéséhez szükséges 
hatósági, területrendezési eljárásokat 
az önkormányzat kezdeményezi a 
napelemes kiserőmű beruházójával 
kötött szerződés alapján. 

Az ülésen módosította a testület az 
önkormányzat 2022. évi közbeszerzé-
si tervét, külön sorra bontva a „Csa-
padékvíz-elvezető rendszer fejlesztése, 
út- és járdafelújítás” tárgyú közbeszer-
zési eljárásban a csapadékvíz-elvezető 
rendszer fejlesztését és az út és járda-
felújítást.

Határozatot hozott a testület arról, 
hogy a költségvetés egyensúlyának 
megőrzése érdekében támogatást 
nyújt be az önkormányzatok rendkí-
vüli támogatására.

Pályázat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat 

pályázatot hirdet 
temetkezési ügyintéző 
munkakör betöltésére.

A munkaviszony időtartama: hatá-
rozatlan idejű jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: Teljes mun-
kaidő 
A munkavégzés helye: 
Hajdú-Bihar megye, 4080 Hajdúná-
nás, Liliom utca 1. 
A munkakörbe tartozó, illetve a 
vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok:
– teljes körű ügyintézés temetkezési 
szolgáltatással kapcsolatosan 
– napi adminisztráció 
– számlázás, pénzkezelés
– ügyfelekkel való kapcsolattartás 
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság – cselekvő-
képesség – büntetlen előélet – közép-
fokú iskolai végzettség – MS Office 
programok felhasználói szintű isme-
rete– önálló munkavégzésre való ké-
pesség – jó kommunikációs és problé-
mamegoldó képesség – lelkiismeretes, 
pontos, precíz munkavégzés – meg-
bízhatóság – nagyfokú empátia
A pályázat elbírálásánál előnyt je-
lent:
– hasonló munkakörben szerzett ta-
pasztalat
A pályázat részeként benyújtandó 
iratok, igazolások:
– fényképpel ellátott, szakmai önélet-
rajz
– iskolai végzettséget, szakképesítése-
ket igazoló dokumentumok másolata
– három hónapnál nem régebbi erköl-
csi bizonyítvány

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy 
a pályázati anyagában foglalt személyi 
adatainak pályázati eljárással össze-
függő kezeléséhez hozzájárul. 
A munkakör betölthetőségének 
időpontja:
A munkakör legkorábban 2022. no-
vember 1. napjától tölthető be. 
A pályázat benyújtásának határide-
je: 2022. október 17.
A pályázati kiírással kapcsolatosan to-
vábbi információt Nagy-Gonda Ni-
koletta nyújt, a 52/381-411/173 -as 
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: 
– Postai úton, a pályázatnak a Hajdú-
nánás Városi Önkormányzat címére 
történő megküldésével (4080 Haj-
dúnánás, Köztásaság tér 1.). Kérjük 
a borítékon feltüntetni a munkakör 
megnevezését: temetkezési ügyintéző.
– Elektronikus úton Dr. Kiss Imre ré-
szére a drkissi@hajdunanas.hu e-mail 
címen keresztül.
A pályázat elbírálásának módja, 
rendje:
A pályázó(ka)t a jegyző hallgatja meg, 
ezt követően történik a jegyző döntése 
alapján - a polgármester egyetértésé-
vel - a munkavállaló kiválasztása. A 
munkáltatói jogkör gyakorlója 3 hó-
nap próbaidőt köt ki. 
A pályázat elbírálásának határideje: 
2022. október 31.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb 
lényeges információ:
A pályázati eljárás eredménytelenné 
nyilvánításának jogát fenntartjuk.
Hajdúnánás, 2022. szeptember 14.

Szólláth Tibor, polgármester

Gratulálunk a 2022.  augusztus
hónapban Hajdúnánáson 
házasságot kötött pároknak!
2 Zsuga Fanni – Kacsó János
2 Kántor Bettina – Ignáth Márton
2 Kató Zsuzsanna – Brán Attila
2 Juhász Orsolya – Balogh Gergő
2 Erdei Fruzsina – Kovács Máté 
Márk

Gratulálunk Hajdúnánás 
legifjabb lakóinak:
3 Dombi Nóra
3 Dombi Sára
3 Nagy Norbert
3 Szűcs Gergő Dorián
3 Toronyai Dávid

 

Akiktől 2022. augusztus 
hónapban búcsút vettünk:
1 Aszalós Imréné 
    Domoszlai Margit
1 Csibor Ferenc Gáborné
1 Fábián Antal Jakabné
1 Kéki László Ambrus
1 Máró Antal Mátyás
1 Nagy Sándorné

1 Pásztor Miklós
1 Salamon Miklósné
1 Szucskó József
1 Várkonyi Józsefné
1 Vitányi András

Anyakönyvi hírek 

Felhívás 
Az MTA Debreceni Területi Bizott-
sága (DAB), a Hajdú-Bihar, a Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg és Jász-Nagy-
kun-Szolnok Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara és az INNOVA Észak-
Alföld Regionális Fejlesztési és Inno-
vációs Ügynökség 2022-ben ismét 
Észak-Alföldi Innovációs Díj pályá-
zatot hirdet az innovatív technoló-
giában és/vagy termékfejlesztésben 
kiemelkedő vállalkozásoknak.

Az Észak-Alföldi Innovációs Díj 
célja a nemzeti vagy az Észak-Alföl-
dön kiemelkedő eredménnyel járó 
olyan fejlesztő munka, valamint ki-
magasló gazdasági teljesítmény elis-
merése, amely:
- termékfejlesztést,
- technológiai fejlesztést,
- informatikai rendszerfejlesztést,
- szolgáltatásfejlesztést valósított meg 

saját vagy állami finanszírozásban.
Pályázni az utóbbi három évben 

végrehajtott sikeres innováció leírá-
sával, képekkel, rajzokkal történő be-
mutatásával lehet. A részletes formai 
követelményeket, a pályázat benyúj-
tásának módját a pályázati útmutató 
tartalmazza, mely letölthető a HB-
KIK weboldaláról:

https://hbkik.hu/palyazati-felhi-
vas-az-eszak-alfoldi-innovacios-dij-
elnyeresere-3/

A pályázatok elbírálását a DAB 
elnöke a résztvevő kamarák és az in-
novációs ügynökség véleményezése, 
illetve rangsorolása alapján végzi el, 
szakértők bevonásával. Az Észak-Al-
földi Régióban megyénként egy-egy 
díj kerül átadásra.

A pályázatok benyújtásának ha-
tárideje: 2022. október 12. (szerda) 
16.00 óra

További információ, interjú kérhe-
tő: Iván Gábor. tel.:20 320 5366,  e-
mail: ivan.gabor@hbkik.hu

Tájékoztató
Tájékoztató hatósági bizonyítvány 
kiadásáról a családi fogyasztói kö-
zösségekre vonatkozó kedvezmé-
nyekhez

2022. szeptember 10. napjától 
jegyzői hatáskörbe tartozik a ható-
sági bizonyítvány kiadása a lakás ren-
deltetési egységek számáról, ahhoz, 
hogy a lakossági fogyasztó jogszerűen 
vegyen igénybe kedvezménnyel el-
számolt földgáz mennyiséget. 

A hatósági bizonyítvány kiállításá-
nak feltétele, hogy 

1. a társasháznak, lakásszövetke-
zetnek nem minősülő ingatlanon 
belül 

2. több, de legfeljebb négy önálló
3. az országos településrendezé-

si és építési követelményekről szóló 
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 
105. §-a szerinti lakás rendeltetési 
egység található

Ügyintézési határidő: 8 nap
A kérelem a Hajdúnánási Közös 

Önkormányzati Hivatal Szociális 
Csoportjánál 

(4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 
1., udvari épület) nyújtható be. 

A hatósági bizonyítvány csak a ked-
vezmény igénybevétele céljából hasz-
nálható fel

A lakossági fogyasztó a kedvezmé-
nyes többletmennyiség igénybevétele 
céljából - büntetőjogi és kártérítési 
felelőssége vállalásával - benyújtja a 
hatósági bizonyítványt az egyetemes 
szolgáltató részére. Az egyetemes szol-
gáltató a kedvezményes mennyiséget a 
nyilatkozat benyújtását követő hónap 
elsejétől alkalmazza, időarányosan.

Tájékoztatásom az egyes egyetemes 
szolgáltatási árszabások meghatáro-
zásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) 
Korm. rendelet 7/A. §-án alapul.

Ha további információra van szük-
sége, készséggel állunk rendelkezé-
sére, kérjük, hogy keresse a Szociális 
Csoport munkatársait az 52/381-411 
(153 és 155 mellék) telefonos elérhe-
tőségen.

Hajdúnánás, 2022. szeptember 12.

Dr. Kiss Imre
 jegyző
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A Székely Himnusz
2021-ben volt száz esztendeje, hogy 
megszületett, s idén tavasszal volt 
100. évfordulója annak, hogy először 
elhangzott. 

Hogy hol született? Szegeden. És 
miért éppen ott? Azért, mert a Trianon 
után hazátlanná vált erdélyi magyar 
egyetemi és főiskolai ifjúság ide mene-
kült a kolozsvári egyetemmel együtt. 
A Romániának odadobott országnyi 
területen ugyanis nem volt többé ma-
gyar szó számukra a felsőoktatásban. 
Szegeden tömörültek hát, s nem őket 
segítették a szülők tanulmányik alatt, 
hanem sok esetben ők voltak az ott-
hon ragadt család fenntartói is. 

A halálra ítélt korosztály. Így jelle-
mezték az akkori Erdély ifjúságát. Ám 
ez az ifjúság összefogott, erőt adott egy-
másnak. Szívük fájdalma, az elvesztett 
szülőföld utáni vágyakozás szülte a kö-
zülük való, székelyudvarhelyi születésű 
Csanády György versét, melyet zsoltár-
nak szánt. Nos, ezt a Kantaté címet vi-
selő zsoltárt egy anyai ágon ugyancsak 
székely - a szintén Romániához csatolt 
országrészből, a temesközi Oravicáról 
származó -, orvostanhallgató és zene-
szerző Mihalik Kálmán zenésített meg 
1922-ben, s még ebben az évben, má-
jus 23-án be is mutatták. A siker óri-
ási volt, s a közönség azonnal Székely 
Himnuszként fogadta be, s hozzálátott 
terjesztéséhez, az egyetemes székelység 
tulajdonává tenni. Nem volt nehéz, 
hiszen a dal a lelkükből fakadt. A két 
háború között Kanadától Ausztráliáig 

bejárta a világot, széthintve a székely 
nép, a magyarság egyetemes fájdalmát. 
Igazi szárnyalása 1940-44 között, a 
„kicsi magyar világban” zajlott, Észak-
Erdély visszacsatolását követően, ám 
az újbóli román fennhatóság alatt bör-
tön járt annak, aki énekelni merte. És 
ami a legfájdalmasabb, hogy itthon is 
súlyos büntetéssel illették azokat, akik 
„szájukra merték venni” a székelyek 
imáját.  Hogy mindez mennyire igaz 
volt, közelről értesülhettem egy ilyen 
esetről. Az 1970-es évek derekán a 
nyíregyházi tanárképző főiskolán ta-
nultam. A földrajz szakosokat rend-
szeresen elvitte tanszékük egy-egy 
terepgyakorlatra, olykor a határon 
túlra is. Egy „romániai”, azaz erdélyi 
út során a jókedvű társaság a buszon 
elénekelte a Székely Himnuszt. Híre 
hamarabb hazaért, mint a busz, mely-
nek következtében egy tanársegédet és 
néhány diákot azonnal eltávolítottak 
az intézményből. És nem volt többé 
erdélyi tanulmányút. 

Mint földrajz szakos hallgató, én 
is csupán a csonka ország földrajzi 
nevezetességeivel ismerkedhettem a 
gyakorlatban.

Aztán Hajdúnánásra vezetett a 
sorsom. Az 1980-as években kedves 
baráti társaságunkkal esztendőnként 
névnapot ültünk harmadik emeleti 
lakásunkban, a Csokonai utcai társas-
házban. A vacsorát követően éneklés. 
De milyen éneklés?! Magyar népdalok 
csokorba kötve éjfél tájig. Asztalbontás 

előtt azonban mindig a Székely Him-
nusszal zártuk a napot, jobban mond-
va az éjszakát. Az erdélyi gyökerekkel 
rendelkező Deilinger József iskola-
igazgató és Sebestyén Miklós karnagy 
úr vitték a kristálytiszta énekhangot. 
És hulltak a fájdalom könnyei. Meg a 
társasház többi lakójáé is. Mert egész 
éven át készültek arra az egy éjszakára, 
amikor a szépséges virágénekek mel-
lett felcsendül ismét a Székely Him-
nusz. Egy-egy ilyen este után rendre 
érdeklődtem a szomszédoktól, hogy 
nem voltunk-e túl hangosak, nem za-
vartuk-e a kicsiket? A válaszukat soha 
nem feledem: - Á, dehogy! Mindenki 
csendben volt, hogy halljuk az énekszót. 
Még ki is mentünk a lépcsőházba, hall-
gatni a szépséges éneklést. Alig vártuk a 
Székely Himnuszt!

Barátaim érdeme volt. És soha, 
senki nem árult el bennünket. Még 
a szemben lévő pártbizottság mun-
kásőrei sem, pedig minden bizonnyal 
hallották ők is. 

Ezekben az években a 4. számú isko-
lában is fel-felcsendült a Székely Him-
nusz. Egy-egy tantestületi összejövetel 
végén, amikor későre járva, már csak a 
„kemény mag” maradt, Deilinger igaz-
gató úr énekhangjához Draviczky Im-
re tanító úr érces hangja is azonnal tár-
sult. És ki „vezényelte” mindezt? Tóth 
Lajos énektanár. Az élményt, melyet 
lelkembe égettek azok a régi esték, a 
rendszerváltás után magammal vittem 
Csíksomlyóba. Oda, ahol az Égi Édes-

anya ölelésében százezrek ajkáról zeng 
fel évről évre, ott, a nyeregben, az ősi 
búcsús mise végén a székely nép him-
nusza. A könnyesővel csupán az időn-
ként szenteltvízként hulló esőcseppek 
versenghetnek. Családommal, székely 
barátaimmal húsz esztendő óta élhe-
tem meg ezt az élményt. A Székely 
Himnuszt zengő énekhang semmihez 
sem fogható. Ott igazán egekig hal-
latszó. Minden bizonnyal a mindösz-
sze 26 éves korában elhunyt Mihalik 
Kálmánhoz is felér, aki életében csu-
pán egyszer hallhatta, hiszen második 
felcsendülésekor már koporsója mel-
lett énekelte egy női kórus a szegedi 
temetőben, 1922. szeptember 6-án.  S 
ennek is éppen száz éve már.

Buczkó József

Mihalik Kálmán élete utolsó évében, 26 
évesen

Kedves hajdúnánási lakosok!
A hajdúnánási római katolikus egy-
házközség plébánosaként szólítom 
meg Önöket. Mégpedig egy örömhír 
okán. Nagy örömmel számolok be 
ugyanis arról, hogy a Réti Emlékfe-
szület állításával kapcsolatos felhívá-
sunkra egyre többen jelentkeznek, s 
küldték el máris kisebb-nagyobb ado-
mányaikat. Büszkeséggel tölt el, hogy 
az egykori réti katolikusok leszárma-
zottai elődeik nyomdokain kívánnak 
haladni. Azoknak a példáját követve, 
akik a 19. század derekától tanyát, 
azaz házat építettek a réti puszta kel-
lős közepén, s volt erejük arra is, hogy 
anyagiakkal támogassák a Magi-telki 
iskola működést, ahol templomot 
rendeztek be annak minden kellé-
kével együtt. De erejükből, hihetet-
len áldozatkészségükből arra is telt, 
hogy templomot és iskolát építsenek 
a városban. Történt mindez abban az 
időben, amikor Hajdúdorogról lát-
ta el egy elődöm az itt szétszóródott 
híveinket, hiszen az első lelkipásztor 

csak a Trianon utáni években érkezett 
erre a helyre. 

Szoktuk mondani, hogy az elődök 
példája kötelez bennünket. Olvasva az 
első anyagi támogatók nevét, rendre 
a réti katolikusság nevei tűnnek elő. 
Igen, mert ők azoknak az utódai. De 
megérintett az apa és fia neve is, akik 
csupán egy évtizede élnek közöttünk, 
de felhívásunkra legelőször küldték el 
adományukat. Ilyenek voltak egyko-
ron azok a régi Réti matyók is. Ön-
zetlenek, akik sorsközösséget vállaltak 
a többségi társadalommal, s két kezük 
munkájával gyarapították ezt a várost. 
Mert nélkülük ma nem ilyennek lát-
nánk a mai Hajdúnánást. De vannak 
máris az adományozók között refor-
mátus vallásúak is. Mert ez a feszület 
az övék is lesz. Az ő elődeikre is em-
lékeztet majd, akik a katolikusokkal 
együtt törték fel a réti szűzföldet, s 
akik az egykori Agócs-kereszt előtt 
elhaladva megemelték kalapjukat, s 
elrebegték a Miatyánkot.

Sokan jelezték felénk, hogy folya-
matosan tegyük közzé az adakozók 
névsorát. A kérést, ösztönzést meg-
fontolva most teljesítjük. De teljesít-
jük azért is, hogy az élenjárók példája 
lelkesítsen másokat is. Különöskép-
pen azokat, akiknek a gyökerei a Réti 
földben eredeznek. 

Lássuk tehát a legelső támogatók 
névsorát a pénzösszeg feltüntetése 
nélkül, hiszen ki-ki pénztárcája és lel-
kiismerete szerint adakozik.

Agócs József, Bakó Ádám, Ifjú Bakó 
Ádám, Bartal László, Török Róbert és 
Törökné Tolvaj Tímea, Török Ferencné 
Agócs Erzsébet, Agócs Anna, Porkoláb-
né Agócs Piroska, Ignáth Zsigmondné, 
Papp Attila, Major Antal, Pharma Sa-
no Bt, Szabó Lajosné. 

Nevüket nem csupán ez az újság-
lap őrzi majd az utókor számára, de 
a maiak emlékezete és a készítendő 
feszület is, melynek talapzatában he-
lyezzük majd el valamennyit. Egy-
házközségünk nevében köszönöm 

nagylelkűségüket, 
melyet a Teremtő 
Isten minden-
kinek meghálál 
majd, az Ő fia, 
az értünk kereszt-
re feszített Jézus 
Krisztus közre-
működésével, aki 
számára születik 
újjá a Réti Emlék-
feszület.

Hogy munkánk 
az elődök iránti tiszteletünkből faka-
dóan sikerrel járjon, továbbra is várjuk 
felajánlásaikat az itt közölt számlára: 
Hajdúnánási Réti Emlékfeszület 
számlája 10702071-19860321-
51600000

Hajdúnánás, 2022. szeptember 08, 
Kisboldogaszony napja.  
 

 Juhász Imre,  
címzetes kanonok, plébános
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Palotai Erzsébet festőművész „Ima 
a gyermekekért” című kiállítása 
2022. október 11-ig tekinthető meg 
hétköznapokon 8-18 óráig a Kéky 
Lajos Városi Művelődési Központ ga-
lériájában.
Október 1. (szombat) 18.00: Idő-
sek Világnapja Hajdúnánáson 
Dallamok – évek címmel köszönt-
jük a szépkorú városlakókat Derzsi 
György színművész műsorával. Köz-
reműködik a Nána Formációs Társas-
tánc Stúdió.
Helyszín: Kéky Lajos Városi Művelő-
dési Központ színházterme
Belépés ingyenes regisztrációs jeggyel 
lehetséges, amely a művelődési köz-
pont információjában igényelhető.
Október 3-án (hétfő) 17.00: Rzep-

ka Gabriella festményeiből nyílik 
kiállítás a művelődési központ kis 
előcsarnokában.
Október 6. (csütörtök) 18.00: 
Nemzeti Gyásznap – tisztelgés az 
aradi vértanúk emléke előtt
Beszédet mond v. Erdei József előadó-
művész, az 56-os Vitézi Lovagrend 
Tagja
Október 8. (szombat) 09.00: a 
Hajdúnánási Óvoda „Népi hagyo-
mányápoló, családi játszónapok” 
09.00 Megnyitó
09.15 Kulturális programok
11.00 a Holló Együttes koncertje
Kísérőprogramok: népi játszópark, 
kézműves foglalkozások (szalmafo-
nás, nemezelés, bőrözés), ügyességi 
vetélkedők, fotósarok, zöldség és gyü-

mölcskóstoló, szörpök és gyógyteák 
kóstolója
Helyszín: Kendereskert
A rendezvény a TOP-7.1.1-16-H-
ESZA-2019-00275 azonosítószámú 
projekt keretében valósul meg.
Október 8. (szombat) 14.00: Behaj-
tási Ünnepség
Programok:
Magyarok Kenyere Adományozó Ün-
nepség
Vajda Mária néprajzkutató előadása
Pásztorkutya bemutató
Számadás, pásztortűz gyújtás
Fellépők: Nánási Hajdú Bokréta Ha-
gyományőrző Egyesület, Szalmakalap 
Citeraegyüttes, Cifraszűr Néptánc 
Egyesület
Helyszín: Kendereskert

Október 9. (vasárnap): Néptánco-
sok Országos Bemutató Színpada 
2022
Fellépő együttesek: Aranyszalma 
Néptáncegyüttes- Hajdúnánás
Forgórózsa Táncegyüttes – Debrecen
Hajdú Táncegyüttes – Debrecen
Nyírség Táncegyüttes - Nyíregyháza
Szabolcs Néptáncegyüttes - Nyíregy-
háza
Helyszín: Kéky Lajos Városi Művelő-
dési Központ színházterme
November 14. (hétfő) 19.00: Koncz 
Zsuzsa nagykoncert 
Jegyek a művelődési központ infor-
mációjában vásárolhatók, elővétel-
ben: 8.000 Ft, aznap: 9.000 Ft.
Helyszín: Kéky Lajos Városi Művelő-
dési Központ színházterme.

A Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. programajánlója

50 éves középiskolai 
osztálytalálkozó

Jubileumi találkozóra gyűltek össze 
Hajdúnánáson a Gyöngyszem Sza-
badidőközpontban a Kőrösi Csoma 
Sándor Gimnázium ötven éve végzett 
egykori diákjai. Az 1972-ben végzet-
tek köszöntötték egymást és volt osz-

tályfőnöküket, a 91. évében járó, friss 
és mosolygós Péteri Lajos tanár urat. 
Ezt követően az érettségi találkozó 
részt vevői mondták el, hogy mi tör-
tént velük az elmúlt években, és kö-
tetlen beszélgetéssel zárult a délután.

Ima a gyermekekért
Ezzel a Szabó Lőrinctől vett idézet-
tel nyílt kiállítása Palotai Erzsébet 
festőművészeknek szeptember 15-
én a Kéky Lajos Városi Művelődési 
Központ Kisgalériájában. A maga 
nemében különleges tárlatot Bíró 
Eszter festőművész nyitotta meg.
„Csend és mozdulatlanság fürdik a 
beszűrődő fényben. Innen kisurrant a 
remény, a vigasz, hűtlen lett a mosoly, 
az öröm. Csak a fájó tények kopognak 
a kemény padlón: elment a várva-várt, 
nem lett anya az anya, nem lett valaki 
édes kincse, féltett csillaga senkinek.”

Ez az idézet Palotai Erzsébet fes-
tőművész Ima a gyermekekért című 
kiállításának installációjából szárma-
zik. Mint fentebb említettük, a maga 
nemében különleges a tárlat, hiszen a 
képek, és az azokat kiegészítő installá-
ciók a gyermek és a halál, az eldobott, 
a nem vállalt, a megerőszakolt, a bán-
talmazást elszenvedett gyermekekről 
szólnak. Mint a művésznő mesélte 
egy lengyelországi pályázatra készí-
tette sorozatát, amely az értéválsággal 
küszködő, fura 20. század világának 
jelenségeinek megfogalmazására írtak 
ki. Ezt a nagyon furcsa, értékvesztett 
világot jeleníti meg képein Palotai 
Erzsébet, középpontba emelve a gyer-

mekvállalás, a gondoskodás, áldozat-
hozatalt, a gyermekbántalmazás kér-
déskörét.

Tudjuk, látjuk a magunk világából 
is, hogy már minden összekuszáló-
dott, értékzavaros lett. Szétesni lát-
szanak az alapvető emberi értékek. A 
tárlat szembesíteni kívánja a felnőtt 
társadalmat azzal, hogy az emberi vi-
lág nem jó úton jár.  Az erről az útról 
való visszafordulás, csak nagyon ne-
hezen valósítható meg, ha egyáltalán 
megvalósítható.  Ez azonban csak ak-
kor sikerülhet, ha nem vagyunk egye-
dül, van mellettünk támasz, aki segíti 
utunkat. A képeken sejtelmes hátte-
rek, összemosódó világos színek, majd 
markáns sötét színek, barnák, feketék 
jelennek meg, sok helyen már csak 
üres bölcső, vagy éppen egy kórházi 
ágy látszik, sejtetve egy éppen elvég-
zett abortusz tragédiáját. 

Az installációk megrendítő erővel 
egészítik ki a képeken megfogalma-
zott gondolatokat: elhagyott kisci-
pőcskék, plüssjátékok, ütött-kopott 
kisautó, halotti lepel alatt kisbaba, 
törött lábú játékbaba, mellettük bán-
talmazott gyermekek gondolatai irka-
lapokon. Különösen megrendítő egy 
sodrófára írt végtelenített mondat: 

„Azt mondta, szeret.....Azt mondta 
szeret....”

Szívből ajánljuk mindenkinek ezt 
a megrendítő tárlatot, ami segíthet 
a szemléletváltásban, kevesebb lehet 
a gyermekbántalmazás, és a művé-

szet segíthet ebben a folyamatban.
Palotai Erzsébet kiállítása október 11-
ig tekinthető meg a művelődési köz-
pont Kisgalériájában. 

(r.zs.)
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Ez itt az Ön 
hirdetésének a helye! 

Hirdessen Ön is
a Hajdúnánási Újságban!

Telefon: 06-70/445-40-51

Sétáljunk együtt, s ismerked-
jünk a Hajdúnánási Állatvédő 

Alapítvány védenceivel! 
Életünkben meghatározó szerepet 
játszanak a házi- és haszonállatok. E 
kapcsolatra hívja fel a figyelmet az 
Állatok Világnapja, amit Assisi Szent 
Ferenc, az állatok és a természet vé-
dőszentjének emlékére október 4-én 
tartanak. Bár a felelős gazdik egész 
évben ugyanolyan szeretettel gondos-
kodnak a kedvenceikről, s a felelősség 
minden nap egyforma, mégis hasznos 
lehet arra ez a neves ünnep, hogy át-
gondoljuk mit tehetünk akár a saját, 
akár a környezetünkben lévő állatok 
érdekében. A Hajdúnánási Állatvédő 
Alapítvány október 1-én megrendezi 
fennállásának első csoportos jóté-
konysági sétáját, mely az állatok napja 
ünnepköréhez kapcsolódik, s azt hiva-
tott elősegíteni, hogy a helyiek jobban 
belelássanak a menhely működésébe, 
és megismerkedhessenek örökebfoga-
dás lehetőségével. 

A délután 3 órától kezdődő jóté-
konysági program fő attrakciója a 

kutyasétáltatás, de kiegészítő prog-
ramként lesz még jótékonysági vásár, 
s a vendégek éhen sem maradnak, 
mivel a szervezők húsmentes papri-
káskrumplival, házi sütikkel és fris-
sítő italokkal készülnek. A fogyasztás 
után a résztvevők a becsületkasszába 
helyezhetik felajánlásaikat, de a támo-
gatások érkezhetnek élelmiszer, vagy 
tárgyi felajánlás formájában is. 

A Hajdúnánási Állatvédő Alapít-
vány gondozásában jelenleg közel 90 
kutyus van, így minden segítség jól 
jön a menhely életében. A közös ku-
tyasétáltatás remek program a véden-
ceknek, a helyiek pedig az esemény 
révén kicsit besegíthetnek a menhely 
működésébe! 

Találkozzunk október 1-én a 
H.Á.L.A telephelyén! 

Ferenczy Boglárka

Régi szocialista motorkerékpárokat vásárolnék, 
akár üzemképtelen állapotban is.
(Pannónia,Jawa,Csepel, MZ stb.)

Tel.: 20/938-8504

Elindult az országos 
sertésszámlálás

Az afrikai sertéspestis (ASP) elleni 
eredményes védekezéshez kulcsfon-
tosságú, hogy naprakész adatok áll-
janak a hatóság rendelkezésére, vala-
mint, hogy az állattartók megfelelő 
ismeretekkel rendelkezzenek a beteg-
ségről és tisztában legyenek az állat-
tartásból fakadó kötelezettségeikkel.
Ennek biztosításához dr. Bognár 
Lajos országos főállatorvos 2022. 
augusztustól november végéig az or-
szág teljes területén elrendelte a ser-
téstartó gazdaságok felkeresését, a 
sertésállományok korcsoportonkénti 
összeírását, valamint a „Jó Sertéstar-
tási Gyakorlat” útmutató nyomtatott 
példányának átadását a gazdák részére 
a megfelelő informálás és járványvé-
delmi tájékoztatás érdekében.

A betegség elleni védekezés, egy 
esetleges kitörés gyors felszámolá-
sának alapja a naprakész adatbázis, 
ezért a személyes találkozások további 
kiemelt feladata a sertéstartók jelenté-
si kötelezettségeinek ismertetése.

A cenzus során a szakemberek – az 
állattartásra vonatkozó általános elő-
írások felfrissítése mellett – több, a 
járványhelyzet miatt a sertéstartók es-
tében kiemeltem fontos kötelezettsé-
get is átbeszélnek a tartókkal. Többek 

között, hogy milyen változásokat és 
egyéb eseményeket kell haladéktala-
nul jelenteni a területi állategészség-
ügyi hatóságnak (pl. tartás befejezése, 
szüneteltetése, újraindítása; tartási 
hely változása; házi vágás a fertőzött 
területeken).

Az ASP szempontjából fertőzött 
területeken a házi vágást 48 órával a 
tervezett időpont előtt be kell jelen-
teni a járási hivatalnak. Az érintett 
területekről a NÉBIH interaktív tér-
képén vagy kereshető adatbázisban 
tájékozódhatnak!

Hajdúnánás, 2022. szeptember 19.

Dr. Kiss Imre, jegyző
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Igazán különleges élményben volt 
részük azoknak, akik kilátogattak a 
hajdúnánási gokartpályára szeptem-
ber 11-én, vasárnap.  A gokartozást 
szinte kivétel nélkül mindenki isme-
ri. A négykerekű, különösen alacsony 
súlypontú, kisméretű versenyautók 
ma már  Magyarországon is egyre 
népszerűbbek, mindenki által hozzá-
férhető technikai sport.

A GTC Hungary csapata regionális 
tehetségkutató kupasorozatot szervez, 
ahol a versenygokart sport utánpótlá-
sára amatőr pilótákat keresnek. Több 
helyszínen is jelen vannak, amelyek 
közül az egyiknek Hajdúnánás adott 
otthont szeptember 11-én. Több 
súlykategóriában volt lehetőségük 
nevezni az amatőr sportolóknak a 
versenyben.

A hajdúnánási gokartpálya nagyon 
családbarát, és minden feltétel adott 
egy jó kis verseny lebonyolításához. 
Nem véletlen, hogy pont erre a pá-
lyára esett a tehetségkutató verseny 

helyszínének kiválasztása. A Nánás 
Gokart pályát bérgokartozás szem-
pontjából is sokan ismerik, hiszen 
bárki számára látogatható és a ver-
senygokart szabályainak is maximáli-
san megfelel.

A mostani megmérettetésre szinte 
teljesen amatőr versenyzők neveztek, 
ám így is szép eredmények születtek. 
Akad olyan is aki még sosem ver-
senyzett és olyan is aki a szórakozás 
kedvéért nevezett be. A szervezők 
sportszerű, szabályos és tisztességes 
versenyt tudtak lebonyolítani a helyi 
pályán. Maximálisan elégedettek vol-
tak a verseny színvonalával és a telje-
sítményekkel is. 

Hajdúnánáson lesz még egy fordu-
ló szeptember 25-én a Szuperdöntő 
előtt, így aki szeretné megmérettetni 
magát a helyszínen, lesz lehetősége 
nevezni a következő fordulóba. 

Dobos M. 
Fotó: Girus Zsolt

Felhívás asztalitenisz kedvelőknek
A hobbi asztaliteniszezők részére szeretnénk versenyzési lehetőséget biztosítani 
„KI A LEGJOBB VÁROSI HOBBICSAPAT” elnevezéssel.
2022. október 1-től városi bajnokságot rendezünk, őszi és tavaszi fordulókkal. 
A csapatok min. 2, max. 6 fővel nevezhetnek. A mérkőzések a Hajdúnánási 
Spartacus SE edzési napjain lesznek megtartva, 
a későbbi sorsolás szerint.
Bővebb információ és nevezés: 
Magyar Levente, Hajdúnánás, Tiszavasvári u. 9.
Tel.: 06-70/420-5573

Döntetlenek sorozata
Megkezdődött a 2022/23-as Megyei 
I. osztályú labdarúgó szezon. Az első 
forduló a kabaiak ellen el lett halaszt-
va s a 4. forduló után is veretlenek va-
gyunk viszont nyeretlenek is, hiszen 
eddig három döntetlent ért el csapa-
tunk. Nézzük az eredményeket!
Hajdúnánás FK – Hajdúsámsoni 
TTISZE 2–2 (1–0)
Néző: 150
Vezette: Varga Gy. (Orosz J., Kozma 
M.)
Hajdúnánás FK: Ésik L., Vadász 
L.(Kiss L.), Pap L.(Csatári E.), Bencze 
D.(Mezei J.), Andorkó S., Linzenbold 
Zs., Újvári Zs.(Csatári D.), Lakatos 
N., Fodor J., Bohács B., Lovas M. 
Edző: Daróczi Péter
Gól: Bencze D., Fodor J., illetve Sza-
bó B., Rácz N. J
Ifi: 1 : 4
Szép számú közönség előtt, egy nyer-
hető meccsen vesztettünk el kettő 
pontot az utolsó percekben.
A bajnokság második fordulójában 
már csapatunk is pályára lépett, a ta-
valyi bronzérmes Hajdúsámson gár-
dáját láttuk vendégül a Fürdő úton. 
Egy jó mérkőzést sikerült játszanunk, 
ahol, ha helyzeteinket kellő számban 
kihasználjuk, hamar lezárhattuk vol-
na a találkozót.
Halász Zoltán az ellenfél edzője úgy 
nyilatkozott, hogy örülnek az 1 pont-
nak. Sírból hozták vissza a mérkőzést.

Püspökladány LE – Hajdúnánás FK 
1–1 (1–1)
Néző: 150
Vezette: Vadon T. (Pál G., Szilágyi Z.)
Hajdúnánás FK: Ésik L., Vadász L., 
Csatári D., Tóth B. (Mezei J.), Andor-
kó S., Kiss L. (Uri M.), Linzenbold 
Zs., Újvári Zs., Fodor J. (Kerek B.), 
Bohács B., Lovas M. Edző: Daróczi 
Péter
Gól: Fegyverneki Zs., illetve Lovas 
M. 

Kiállítva: Jámbor M. 
Ifi: 2–1
Idegenben, értékes ponttal gazdago-
dott csapatunk!
Több játékosunk hiányzott, így kis-
sé felforgatott kerettel vágtunk neki 
a püspökladányi túrának! Sőt ha ez 
még mind nem lett volna elég, volt 
olyan is, aki kisebb sérüléssel vállalta 
a találkozót. Ezen események tudatá-
ban mindenképp pozitív az egy pont 
egy jól játszó hazai csapattal szemben.
Az első félidő kiegyenlített játékot 
hozott, melyben egy gyors gólváltás 
történt, s ezek után megpróbáltuk 
szervezett játékunkat játszani. Ez si-
került, hisz döntetlen eredménnyel 
vonulhattunk az öltözőbe.
A második játékrész már inkább hazai 
fölényt hozott, de védelmünk, kapu-
sunk állta a sarat!
Több ziccert is kialakított a ladányiak 
csapata, de kapunk érintetlen maradt 
mindvégig. Játékosaink is megpróbál-
tak mindent megtenni a jó eredmény 
elérése érdekében, de ez most döntet-
lenre volt elég.

Hajdúnánás FK–Nyíradony VVTK 
1–1 (1–1)
Néző: 170
Vezette: Hajdú I. (Vadon T., Papp J.)
Hajdúnánás FK: Ésik L., Csatári 
D., Lovas M., Bencze D., Bohács B. 
(Tóth B.), Linzenbold Zs., Újvári Zs., 
Lakatos N., Fodor J., Papp L., Vadász 
L. (Uri M.).
Edző: Daróczi Péter
Gól: Bencze D., illetve Nagy K. 
Ifi: 3–1
Daróczi Péter edzőnk röviden és tö-
mören fogalmazott a mérkőzés végén: 
Semmi extra csak a „szokásos” döntet-
len! Dán Ferenc a Nyiradony edzője 
viszont hangoztatta, hogy ha kicsit 
szerencsésebbek, akkor talán nyerhet-
tek is volna.

Kócsi Imre


