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Nyugdíjas farsang
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Hová lett a tél?

Március idusára
Vannak napok, melyek nem szállnak el,
De az idők végéig megmaradnak,
Mint csillagok ragyognak boldogan
S fényt szórnak minden születő tavasznak.
Valamikor szép tüzes napok voltak,
Most enyhe és derűs fénnyel ragyognak.
Ilyen nap volt az, melynek fordulója
Ibolyáit ma a szívünkbe szórja.
 ....Ó nagy nap, szép nap, légy örökre áldott,
Hozz mindig új fényt, új dalt, új virágot!
 (Juhász Gyula: Március idusára) 

1848. március 15-én a magyar nem-
zet egyöntetűen fogalmazta meg a 
célt. „Nemzeti fény a cél.” A nemzet 
megmaradása, a nemzet szabadsága, a 
nemzet jövője, a nemzet valóban nem-
zetté válása. A nemzet felemelkedése. 
A nemzeti lét kiteljesedése. 1848–49 
hősei tudták: ahhoz, hogy mindezt 
elérjük, ahhoz, hogy a nemzeti fény 
valóban megvalósulhasson, ahhoz 
össze kellett fogni. Hogy elérjük 
nemzeti céljainkat, ahhoz egybe kell 
forrnia a magyarságnak. 1848. márci-
us 15-e a magyar szabadság, a polgári 
Magyarország születésnapja. Ez a nap 
mindörökre magyar. Mindörökre és 

mindenestül a miénk. Sosem fordul-
hat elő, hogy valaha kiradírozzák a 
lelkünkből, a közös magyar emléke-
zetből. Még akkor sem, ha vannak, 
akik időről időre próbálkoznak ezzel. 

1848. március 15-e a polgári Ma-
gyarország születésnapja. Ám ez nem 
jelentette és ma sem jelenti azt, hogy 
1848–49 hősei azt egyszer s minden-
korra kiharcolták volna. Adtak ne-
künk egy mintát, egy példát, egy örök 
magyar eszményt, amelyért meg kell 
nekünk is küzdenünk. S minden nem-
zedéknek meg kell harcolnia a polgári 
Magyarországért. Ma a magyar vidék, 
a magyar falvak, kistelepülések polgá-
rosodásáért kell küzdenünk és harcol-
nunk. Hogy legyen megélhetés. Hogy 
itt is lehessen polgári életet élni. Hogy 
a fiataloknak ne kelljen elköltözniük 
azért, hogy jövőt és családot alapoz-
zanak. Mert csak akkor tud minden 
magyar állampolgár – a vidéki, a falusi 
polgár is! – felelősen dönteni saját és 
családja életéről, környezete jövőjéről. 
És van még egy dolog, amelyre 1848. 
március 15-e emlékeztet bennünket 
ma: a haza, a nemzet megbecsülése és 

iránta való hűségünk. A nemzetün-
kért érzett felelősségünk. 

Ma Magyarországon is sokan mond-
ják: a hazafiság valami régi, ócska hol-
mi, talán már múzeumi vitrinbe való. 
Sokan legyintenek rá vagy nevetnek 
rajta. A hazafiság azonban nem ilyen 
ócska holmi, hanem ma is nemzetet 
fenntartó erő, s erőforrás! Legyünk 
büszkék magyar hagyományainkra, 

magyar értékeinkre, 1848–49 hőse-
ire, amit nekünk kell továbbadnunk 
gyermekeinknek és unokáinknak. 

„Szeretni és szolgálni kell a népet, 
amelyhez nyelv, emlék, jó és rossz sors, 
s a nyelvnél és fajtánál is erősebb kötő-
anyag, a közös nemzeti sors kötöz: ez a 
dolgunk Európában!” 

(Márai Sándor)
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Jó csere
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Az emlékezés koszorúi

A kommunizmus áldozataira emlékeztünk

Már több mint két évtizede, hogy 
február 25-e a Kommunizmus ál-
dozatainak emléknapja. Ez az a 
nap, amikor azokra a milliókra 
emlékezünk, akik a kommunista 
diktatúrák áldozataivá váltak, szer-

te a világon. Hajdúnánáson – mint 
sokéve hagyomány – az emlékezés 
ünnepélyes percei idén is a tedeji 
kitelepítettek emlékművénél vette 
kezdetét, majd a Wass Albert em-
léktáblánál folytatódott.

Magyarországon a kommunisták 
hatalomra jutása után elkezdődött az 
ún. „megbízhatatlan elemek” tudatos 
és tervszerű kiiktatása, többnyire ki-
telepítése, kényszermunkatáborokba 
zárása, bebörtönzése. Városunk ha-
tárában Tedejen 1951 és 1953 között 
működött a hortobágyi zárt munka-
táborok rendszerének egyik telepe. 
Több száz, főként a déli országhatár 
mellől hurcoltak ide ártatlan embere-
ket, akiknek semmi bűnük nem volt, 
csupán annyi, hogy éppen az akkor 
nem éppen barátinak ítélt Jugoszlávia 
határa mentén éltek.

A megemlékezés résztvevőit Csiszár 
Imre alpolgármester úr köszöntötte, 
és emlékeztetett arra, hogy városunk 
milyen atrocitásokat szenvedett el, 
1919-től kezdve a rendszerváltásig.

Emlékbeszédet ezúttal Krisár Mik-
lós nyugalmazott alezredes, az Össze-
fogás 1956 Örökségéért Alapítvány 

elnöke mondott, aki felidézte népünk 
honvédő-szabadságküzdelmeit az el-
múlt évszázadok alatt. 

A tedeji kitelepítettek emlékmű-
vének megkoszorúzása után a városi 
szintű főhajtás a Wass Albert emlék-
táblánál folytatódott, ahol a Honta-
lanság hitvallása című versét Szól-
láth Zoltán tolmácsolta. A hazájából 
száműzött költő emléktábláját is be-
borították az emlékezés virágai.

Napjainkra egyre kevesbedik az élő 
szemtanúk tábora, éppen ezért na-
gyon fontos, hogy a nemzeti emléke-
zet hűen őrizze meg mindazt, ami tör-
tént. Ezért is kötelező megemlékezés 
ez a nap a középiskolákban - hiszen ha 
évtizedek múltán, mint poros kacatot 
kidobjuk az egészet a felejtés szemét-
dombjára, akkor bizony ugyanúgy új-
ra megtörténhet velünk mindez. 

(r.zs. – fotó: Girus Zsolt)



2 Hajdúnánási Újság 2023. március 9.

Gondosóra segíti idős szeretteink biztonságát

Az elmúlt évszázadokban a csalá-
dok életében magától értetődő volt 
a fizikai közelség, a több generá-
ció együttélése. A közös, nagyobb 
háztartások egyfajta biztonságot 
nyújtanak, hiszen a családtagok 
egyszerűen és gyorsan tudtak gon-

doskodni egymásról. Idővel 
azonban évszázados szoká-
sok szűntek meg vagy alakul-
tak át azzal, hogy a családok 
szétszóródtak, és mára már 
egyre kevésbé jellemző a ge-
nerációk együttélése. 

A Gondosóra program egy 
országos jelzőrendszerre épül. 
Feladata, hogy a saját ottho-
nukban élő idős emberek egy 

egyszerű eszköz segítségével baj esetén 
kapcsolatba léphessenek elsődlegesen 
a Diszpécserközponttal, ahol képzett 
munkatársak segítenek a felmerülő 
problémákban.

A program részeként megvalósuló 

szolgáltatás és a jelzőeszköz ingyenes, 
és Magyarország minden településén 
hozzáférhető a hét minden napján és 
órájában. A Magyarország Kormánya 
által biztosított programmal a 65 év 
feletti, otthonában élő, magyar állam-
polgárok biztonságát és szeretteinkről 
való gondoskodást biztosíthatjuk a 
közvetlen környezet bevonásával úgy, 
hogy a szociális ellátórendszert (házi-
orvosok, szakszolgálat, családsegítők, 
önkormányzatok stb.) nem szükséges 
igénybe venni.

Felhasználása a mobiltelefontól 
eltér. Nem lehet vele kimenő hívást 
kezdeményezni és külső hívásokat 
fogadni. A kommunikáció kizárólag 

a Diszpécserközponttal lehetséges a 
készüléken keresztül.

Ezzel a lehetőséggel közel 1,5 millió 
idős ember életébe hozva biztonságot. 
Napjainkban csaknem 30 ezer magyar 
állampolgár használja szerte az ország-
ban. Azon személyek részére, akik a 
tavalyi év során sikeresen regisztráltak 
február hónapban elkezdődött az esz-
közök kiszállítása.

A programról további tájékoztatás 
a www.gondosora.hu oldalon, vagy a 
06-1/445-0080 telefonszámon kér-
hető.

Dobos M.

Farsang a Bocskaiban
Itt a farsang, áll a bál! 
Itt a farsang, áll a bál, keringőzik a kanál,
Csárdást jár a habverő, bokázik a máktörő. 
Dirreg, durrog a mozsár, táncosra vár a kosár. 
A kávészem int neki, míg az örlő pergeti. Heje-huja vigalom! 
Habos fánk a jutalom 
Mákos patkó, babkávé, ez aztán a parádé.

Ez a játékos kis versike nagyon sok 
kisebb-nagyobb gyermeknek ismerős, 
ami egy vidám, gondtalan programot 
és egyben egy jó ízű versengést is je-
lent számukra; ki tud évről évre még 
jobb, még ötletesebb jelmezt, csopor-
tos produkciót kitalálni és azt meg is 
valósítani. Idén február 24-én délután 
2-órakor kezdődött a Bocskai István 
Általános iskola valamennyi tagintéz-
ményében a farsangi mulatság, amely-
re már hetekkel ezelőtt elkezdték a 
készülődést a gyerekek és felnőttek 
egyaránt. A műsorok megtanulása, és 
begyakorlása, valamint a jelmezek el-
készítése nem egyik percről a másikra 
történik, így ez az időszak a tanórák 
mellett erről is szólt. A farsangi idő-
szak mindig nagy izgalommal tölti el 
a gyerekeket, hiszen ez a nap különle-
ges, és igazán más, mint a többi.

A Magyar utcai intézményegység-
ben a farsangi ünnepséget az intéz-
mény tornatermében tartották. A ré-
gi hagyományhoz híven a hercegi pár 
bevonulásával kezdődött a farsangi 
bál. Majd pedig az osztályközösségek 
előadása következett, amire régóta 
készült az iskola közössége. A farsang 
nem farsang a maskarák, jelmezek 
nélkül, így kreatív és ötletes jelmezek-

be öltöztek kicsik és 
nagyok, hogy elűzzék 
a telet.

A Polgári utcai in-
tézményegységben 
szintén ezen a napon 
került sor a farsangi 
ünnepségre. A tor-
naterem is a farsangi 
hangulatot hirdette, 
ahová nagy izgalom-

mal érkeztek meg a gyerekek. Termé-
szetesen a csoportok látványos táncos 
jelmezes előadással kápráztatták el a 
közönséget. Itt is kitettek magukért 
az osztályközösségek, így kicsik és na-
gyok egyaránt nagy lelkesedéssel ké-
szültek az ünnepségre, aminek meg is 
lett az eredménye. Az alsós osztályok 
inkább kedves játékos darabbal csal-
tak mosolyt az arcokra, míg a felsősök 
már komolyabb lépéseket is bemutat-
tak. De az egyéni jelmezesek is felvo-
nultak a közönségé elé, ahol szintén 
ötletes, vicces és különleges maska-
rákba öltözött diákokat láthattak.

Az Óvoda utcai intézményegység 
aulájában a felső tagozatos diákok 
osztály szintű produkcióval készültek, 
és a hagyománynak számító keringőt 
is színpadra vitték. Ötletes előadá-
sokból itt sem volt hiány a délután 
folyamán.

A Bocskai István Általános Iskola 
valamennyi tagintézményében mél-
tóképp ünnepelték meg a farsangot, 
azonban az Iskola utcai intézmény-
egységben március 10-ére halasztotta 
az iskola vezetősége az ünnepséget.

Dobos M. 

Ezüstkor Nyugdíjas Egyesület 
farsangi ünnepsége

Az Ezüstkor Nyugdíjas Egyesület 
életében már nagy hagyománya van 
a farsangi mulatságuknak, amelyet 
ebben az évben is méltóképp ün-
nepeltek meg az egyesület tagjai és 
meghívott vendégeik február 24-én. 

Hatalmas tömeg és vendégsereg 
gyűlt össze ebben az évben is, ám ez-
úttal nem a megszokott helyszínen, 
hanem a nemrégen elkészült Hunya-
di utcán található Magi-házban. A jó 
hangulat már délután 17 órakor adott 
volt, hogy egy felejthetetlen estet tud-
janak együtt eltölteni a vendégek és 
az egyesület tagjai. A fotófalnál meg 
is lettek örökítve a jelmezek, na meg 
a baráti ölelések.

A vendégek fogadása után Szabó 
Gáborné az egyesület elnöke köszön-
tötte az egybegyűlteket, Nagyné Le-
gény Ildikó alpolgármester asszony 
pedig a város vezetésének üdvözletét 
tolmácsolta. .

A klubtagok színes, szórakozta-
tó jelmezes előadásokkal készültek, 
amire már jó ideje gyakoroltak. Ter-
mészetesen nem hiányoztak az egyéni 
és kisebb csoportos produkciók sem. 
Egy-egy vicces jelenetükkel mosolyt 

csaltak a közönség soraiban ülők ar-
cára.  

A helyi klubtagokon kívül a kör-
nyező településekről is érkeztek meg-
hívott vendégek és baráti társaságok, 
így összesen 130 fő szórakozott együtt 
az Ezüstkor Nyugdíjas Egyesület far-
sangi mulatságán.

A helyi nyugdíjas egyesület min-
den évben ezzel a farsangi bállal kezdi 
meg az egész éves programsorozatát. 
A 2023-as év is mozgalmasnak ígér-
kezik, így unatkozni biztosan nem 
fognak.

A vacsorát mindenki jóízűen fo-
gyasztotta el, ami ízletes egri marha-
húsleves volt, majd pedig marhapör-
költ és rétes, amit tombolasorsolás és 
hajnalig tartó tánc követett.

Dobos M. 
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Az emlékezés koszorúi

A közel múltban a megszokott útvo-
nalon járva feltűnt egy friss koszorú az 
egyik kerítésre akasztva. 

Évekkel ezelőtti képet idézett fel 
bennem: néhányan állnak egy ház 
előtt, s egy hölgy a kerítésre felállva 
próbál egy koszorút elhelyezni a ház 
falán lévő emléktáblára. Nem sike-
rül. Majd a legegyszerűbb megoldást 
választva, a kovácsoltvas kerítésre 
akasztja a megemlékezés koszorúját.

Az emléktáblán ez áll:
Dr. UJVÁROSI MIKLÓS 

1913-1981
E házban született a hazai gyomku-
tatás, oktatás és a gyakorlati mun-
ka úttörője, a Vácrátóti Botanikus 
Kert volt igazgatója. Hajdúnánás 
városa és tanítványai 

Gyerekként, gimnazistaként e ház 
előtt jártam el szinte mindennap, ak-
kor még nem volt rajta tábla, de is-
mertem az ott élőket, s tudtam, hogy e 
ház szülötte az a tudós, akinek a köny-
véből édesapám a gyomokról tanult.

Dr. Ujvárosi Miklós - a biológiai 
tudományok kandidátusa, a mezőgaz-
dasági tudományok doktora, a gyom-
kutatás nagy egyénisége, az MTA Vác-
rátóti Botanikus kertjének 25 éven át 
vezetője -, 110 évvel ezelőtt, 1913. 
január 25-én született Hajdúnáná-
son. A föld és a természet szeretetét 
a családjából hozta. Tanulmányait a 
hajdúnánási gimnáziumban és a deb-
receni egyetemen végezte, 1937-ben 
kapott középiskolai tanári oklevelet. 
Hajdúnánás vegetációja és flórája cím-
mel írta doktori disszertációját. 

Egyetemi oktatóként az ország 
valamennyi mezőgazdasági jellegű 
egyetemén oktatott, tartott előadá-
sokat a gyomnövénykutatás elmé-
letéről. Botanikus szakemberként 
számos botanikus kert fejlesztésében 
tevékenykedett: Debrecen, Kolozsvár, 
Sepsiszentgyörgy, Pallag, Marton-
vásár, Vácrátót.  Rendkívül művelt, 
sokoldalú, zeneszerető, színes egyé-
niség volt, emberi kapcsolatai szé-
leskörűek voltak. 1973-ban jelentek 
meg kutatásainak összefoglalójaként 
a Gyomnövények és a Gyomirtás című 
könyvek. Kutatótársai, tanítványai 
számára a MESTER volt, akitől min-

dig és mindenkor szívesen tanultak. 
Tudását önzetlenül adta át, s mindig 
a minél nagyobb tudás elsajátítására 
sarkallta tanítványait. Akaratereje, 
türelme - betegsége, mozgáskorláto-
zottsága ellenére is (gyermekparalízis) 
-, határtalan volt. Életének mottója: 
„Egy nap huszonnégy óra meg egy éj-
szaka. Egy órában kettőt alszunk, így 
két óra négynek számít, és így tizennyolc 
órát lehet és kell dolgozni ahhoz, hogy 
előre haladjunk, és a tudomány oltárára 
eredményeket rakjunk.” 

1981. augusztus 25-én hunyt el Bu-
dapesten, sírja a Farkasréti temetőben 
található.

Egyik tanítványa megfogalmazá-
sával „…munkássága egészében véve 
jelentette a biológiai tudomány ma-
gas szintű művelését…, mintaszerű 
alapokat rakott le a gyomnövények 
életforma-rendszerének megalkotá-
sával. Mintát adott egész életével is a 
tudomány csúcsainak meghódítására 
induló új meg új nemzedékek számá-
ra. A valóságismeret és a képzelőerő 
példátlan akaraterővel és elszántsággal 
társult dr. Ujvárosi Miklós jellemében 
és egész tevékenységében. Ez pedig 
több mint tiszteletre méltó! Követésre 
kötelez bennünket!”

Ez a kötelezettség hozta létre 1984-
ben a Dr. Ujvárosi Miklós Gyom-
ismereti Társaságot, melynek célja 
Ujvárosi Miklós szellemi örökségének 
megőrzése és átadása a fiatalabb gene-
rációknak. Alapítványt, folyóiratot 
hoztak létre, a Magyar Agrártudomá-
nyi Egyesület Növényvédelmi Társa-
ság  emlékérmet nevezett el róla , me-
lyet minden évben odaítél a társaság a 
legelhivatottabb szakembernek;  em-
léktáblákat avattak Hajdúnánáson, 
Vácrátóton; a Magyar Posta emlék-
bélyeget jelentetett meg tiszteletére, 

országos gyomismereti tanfolyamokat 
szerveznek, évente tudományos kon-
ferenciákat tartanak.

Hajdúnánáson 1988 februárjában 
került sor a gimnázium melletti park-
ban a dr. Ujvárosi Miklós emlékoszlop 
felállítására, ezt követően a szülőház 
falán (Kossuth utca 29.) emléktáblát 
helyeztek el. Tedej településen utcát 
neveztek el róla, 2013-ban megkap-
ta a Hajdúnánás Város Díszpolgára 
posztumusz díjat.

2023. március 9-10. között rende-
zik meg a Dr. UJvárosi Miklós Alapít-
vány a gyommentes környezetért 40. 
találkozóját és a Magyar Gyomkutató 
Társaság 29. konferenciáját Siófokon, 
ahol ünnepélyes keretek között emlé-
keznek meg a hazai gyomkutatás nagy 
alakjának, dr. Ujvárosi Miklós szüle-
tésnapjának 110. évfordulójáról.

Ennek a társaságnak képviselői hoz-
ták el Hajdúnánásra is a megemléke-
zés koszorúját a szülői házhoz. Talán 
napjainkban részünkről is nagyobb 
megbecsülést kaphatna városunk szü-
löttje…

Vargáné Papp Júlia

Bacskai Antal: A mi csordásunk
Mikor édesanyám a gimnáziumi 
jelentkezésemet írta, megkérdezte, 
hogy zenei, vagy humán tagozatra 
szeretnék-e járni. Én a humánt vá-
lasztottam. Zenei műveltségem így 
megrekedt vitéz kántor énektanárunk 
énekóráinak és iskolai énekkarának 
szintjén. Az utóbbi alkalmakon sem 
tudtam maradéktalanul átadni lelkem 
a zenének, mert közben olyan hétköz-
napi gondok gyötörtek, hogy nem 
kap-e be egy dungót valamelyik buta 
kis rucánk, s hazaérek-e az énekkar-
ból mire jön a csürhe, csorda, s lesz-e 
elég időm több kaska szecskát vágni a 
csordáról és a mezei munkából haza-
térő szarvasmarháinknak.

A zenét azonban egész életemben 
élveztem, szerettem több műfajban.

Volt egy különös zene, amit a világ 
leghíresebb hangverseny termei sem 
láthattak vendégül, s a legműveltebb 
vájtfülűek sem élvezhettek. Csak mi, 
a város északi felének lakói. Ezt a ze-
nét nem kottából játszotta a szerző-
előadó, s volt benne bőven improvi-
záció is.

A hangszernek sem volt előkelő 
neve, egyszerűen dudának hívták. 
Szürke magyar ökör hosszú, csavart 
szarvából készült természetes hango-
lással. Aki fújta reggelenként, a mi 
csordásunk volt, aki arról volt neve-
zetes történelmi személy számomra, 

hogy őt láttam utoljára kékfestős, 
ráncbaszedett bőgatyában járni nap, 
mint nap.

A zene első akkordjai a Geruska 
tanító úr házánál csendültek fel reg-
gelente, majd messzehangzó variációk 
egyre közeledtek a mi házunkhoz is. 
Akkorra dolgos szüleim már megetet-
ték, rendbe tették, megfejték a két 
tehenünket, akik jókedvvel csatla-
koztak az egyre gyarapodó csordához. 
Várták őket az árnyéktalan Nagylege-
lő, a fergeteges nyári záporok, a jóvi-
zű csordakutak, a milliárd éhes légy 
és szúnyog, kegyetlen vérszívó bögöly.

Csordásunk míg a csoda dudát 
fújta, gondosan megnézett minden 

kapun kicsapott tehenet, hogy nem 
sántít-e, nincs-e valamilyen sérülé-
se, betegség tünete („hogy áll rajta 
a szőr”). Hatalmas vagyont vett át 
minden reggel megőrzésre, gyarapí-
tásra. Ha valamelyik jószággal valami 
lényeges történt, arról este be kellett 
számolni a gazdájának.  
Csordásunk dudájának csuda zenéjét 
ma is hallom s közben érzem 8-10 li-
ter friss habos tej illatát s látom drága 
szüleim dolgos, gyarapító ténykedé-
sét. Később a duda zenéjét elnyomta 
a traktorok zaja.”A világ is más azóta, 
más azóta”
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a Nemzeti Ünnephez kapcsolódó 
programok:

Március 11. (szombat) 14.00: 
Nyitott műhelyfoglalkozás a 
gyöngyfűző és hímző szakkörök 
műhelyében. 
A foglalkozás keretében megismer-
kedhetnek a szakkörök tevékeny-
ségével, bepillantást nyerhetnek a 
különböző hímző és gyöngyfűző 
technikákba. A szakköri tagok veze-
tésével gyöngyhímzett és gyöngyből 
fűzött kokárdát készíthetnek. Szere-
tettel várjuk az érdeklődőket!

A foglalkozásokon max. 20 főt 
tudunk fogadni. Részvételi szán-
dékát kérjük előzetesen jelezze az 
info@nanasvmk.hu címen, vagy a 
70/372-1494-es telefonszámon!
Helyszín: a Bocskai Filmszínház 
nagy klubterme.

Március 14. (kedd) 13.00: Több 
mint vers: Himnusz – Szózat – 
Nemzeti dal, avagy nemzeti iden-
titásunk meghatározó művei. 
Előadó: Sudár Annamária, az Or-
szágos Széchenyi Könyvtár munka-
társa, a VERSHAZA kiállítás egyik 
kurátora. Helyszín: a Bocskai Film-
színház és Ifjúsági Ház moziterme.

A program a Hajdú-Bihar Várme-
gye Önkormányzata szervezésében 
a „Hajdú hagyományok nyomában” 
projekt keretében valósul meg.

Március 14. (kedd) 17.00: In 
memoriam Martinek Miklós Pál 
– kiállítás a Móricz Pál Városi 
Könyvtár és Helytörténeti Gyűj-
teményben, Hajdúnánás, 
Bocskai u. 13. 
A vendégeket köszönti: Szólláth Ti-
bor polgármester. A kiállítást meg-
nyitja: Buczkó József néprajzkutató, 
címzetes igazgató.

Az In memoriam kiállítás Marti-
nek Miklós Pál számára állít emlé-
ket, kinek szívéhez rendkívül közel 
állt a huszár hagyományok őrzése. 
Ennek a katonai életformának a 
viseletét, fegyverzetét igyekszünk 
bemutatni a Martinek Miklós Pál 
gyűjteményében fennmaradt korhű 
másolatok által.

Március 15. (szerda) A Hajdú-
nánás Városi Önkormányzat és a 
Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. 
tisztelettel meghívja Önt a márci-
us 15-i megemlékezésre. 
14.00 Ünnepi műsor, koszorúzás a 
Petőfi, majd a Kossuth szobornál, 
néptáncműsor, toborzás.

Ünnepi beszédet mond: Szólláth 
Tibor, Hajdúnánás polgármestere.

Közreműködnek a Bocskai AMI 
és a Cifraszűr Néptánc Egyesület 
táncosai,  valamint a Nánási Hajdú 
Bokréta Hagyományőrző Egyesület.

15.15 A pályázatokon, versenye-
ken eredményesen szerepelt diákok 
jutalmazása a Bocskai Filmszínház 
mozitermében.

Szelfizz Petőfivel! A Móricz Pál 
Városi Könyvtár és Helytörténeti 
Gyűjtemény Petőfi Sándor születé-
sének 200. évfordulója alkalmából 
10 Petőfi verset rejtett el a város-
ban. Keresd meg mindet és készíts 
a versekkel egy szelfit! Látogass el a 
nánási Petőfi szoborhoz is és készíts 
szelfit a szoborral is! Az elkészült 
képeket küldd el nekünk a nanas-
konyvtar@gmail.com e-mail címre, 
vagy a Móricz Pál Városi Könyvtár 
facebook oldalán üzenetben, neved-
del és elérhetőségeddel. A játékban 
bárki részt vehet, családdal, csa-
patban és egyéniben is. A legtöbb 
verset megtalálók között sorsolással 
döntünk. 

A játék időtartama: 2023. márci-
us 15. – 2023. március 22.

Eredményhirdetés. 2023. április 
24. Játssz velünk és nyerd meg az 
ajándékcsomagot!

Retró kiállítás és vásár Bencze 
Sándor gyűjteményéből. Papír 
és fém régiségek, konyhai felszere-
lések, égetett agyagtárgyak, üveg 
dísz és használati tárgyak, játékok, 
régi fényképezőgépek és más érde-
kességek. Helyszíne: a Kéky Lajos 
Városi Művelődési Központ galéri-
ája. Megtekinthető: 2023. március 
17-22-ig 9.00 - 17.00-ig. (vasárnap 
9.00 - 12.00-ig)

Március 17. 17.00 óra Újra Alko-
tózóna! 
Hangolódás a tavaszra. Tavaszi la-
kásdekorációk készítése különböző 

alapanyagokkal és technikákkal. 
Foglalkozásvezető: Fejesné Tóth 
Erzsébet. Részvételi díj :6 000 Ft, 
amely tartalmazza az alapanyag árat 
is. Helyszín: Bocskai Filmszínház 
nagy klubterem.

Március 25. (szombat) 9.00 – 
12.00 Kultúrpiac: válogatás a 
Hajdúnánási Nemzetközi Képző-
művészeti Alkotótábor képeiből – 
szabadtéri kiállítás. A program rosz-
sz idő esetén más időpontban lesz 
megrendezve!

Március 31. (péntek) 17.00 Al-
kotózóna! Készüljünk együtt a 
húsvétra! Kapcsolódjunk ki együtt 
kreatívan! Húsvéti dekorációk ké-
szítése. Foglalkozásvezető: Fejesné 
Tóth Erzsébet. Részvételi díj: 5 500 
Ft, amely tartalmazza a szükséges 
alapanyagok árát is. Helyszín: Bocs-
kai Filmszínház nagy klubterem.

Március 31. (péntek) 18.00 Köny-
nyűzenei vetélkedő
Otthonosan mozog a könnyűzenei 
stílusok között? Egy rövid részletből 
felismeri a legnagyobb slágereket? 
Fejből tudja idézni a legismertebb 
dalok szövegeit? Szeretne részt ven-
ni egy érdekes, jó hangulatú vetél-
kedésben? Ha igen, akkor itt a he-
lye! Szervezzen 3-4 fős csapatot és 
jelentkezzen a vetélkedőre!

Jelentkezés és további informá-
ciók kérhetőek a 70/372-1494-es 
telefonszámon, vagy az info@na-
nasvmk.hu e-mailcímen.

A Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. programajánlója
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Írásom alapjául most két személyes 
élményt hívtam segítségül. Az egyik 
egy közismert film rövid, de nagyon 
fontos jelenetéből, a másik pedig egy 
személyes találkozásból fakad, melyet 
Moldvában éltem meg, több mint 20 
évvel ezelőtt.

Bizonyára sokan látták a Kedves 
Olvasók közül a Farkasokkal tánco-
ló című nagysikerű, amerikai filmet. 
1863-at írunk. A történet az újvilág-
ba jött fehérek hódító harcát és az 
őslakos indiánok honvédő küzdelmét 
mutatja be.

A film szerencsére nem akarja ránk 
erőltetni a „csak így történhetett” 
szemléletet. Egy amerikai katona és 
egy sziu indián törzs találkozásán 
keresztül kapunk képet arról, mi is 
történt akkor ott, azon a távoli föld-
részen. A főhős megismerte az indi-
ánokat és onnantól nem tekintette 
őket ellenségnek.

Történhetett ez azért, mert a ta-
pasztalat, a rólunk alkotott kép egy 
szerves, gazdag ősi műveltségre ala-
pozott társadalom képét mutatta, 
akik a természet törvényeit szentnek 
tekintették és magukra is a természet 
részeként tekintettek.

A jelenet, mely gondolataimat el-
indította egy ünnepi lakoma után 
játszódik. Az amerikai katona zub-
bonya megtetszik az indiánnak és 
ezért azonnal felajánlja szép, veretes 
bőrmellényét a  katonának. A főhős 
beleegyezik, majd így szól: „jó csere!”

Kettőjük között bizonyára ez meg is 
valósult. A mondat azonban túlmutat 
önmagán, s történelmi tények bizo-
nyítják, hogy a bevándorlók és az ős-
lakos indiánok közötti csere finoman 
szólva is egyoldalú volt. Itt nem csak 
az indián aranyat és míves tárgyakat 

üveggyöngyért cserélő fehér ember  
gusztustalan üzleteire gondolok, ha-
nem arra, hogy durva lakosságcsere 
is történt. Ötven millió indián meg-
gyilkolásának vére tapad a hódítók 
kezéhez, csak Észak –Amerikában. A 
bocsánatkérés – legalábbis magas tár-
sadalmi szinten – egyelőre várat ma-
gára. Fel lehet tenni a kérdést, hogy 
Amerika kapcsán miért nem említem 
az egykor behurcolt afrikai rabszolgá-
kat? Engedje meg a Kedves Olvasó, 
hogy erre a kérdésre kivételesen én is 
egy kérdéssel válaszoljak. Hogy van 
az, hogy színes bőrűként el lehet jut-
ni akár az amerikai elnöki tisztségig, 
de indiánként erre semmilyen esély 
nincs.

Hogy egy kicsit a saját házunk táján 
is sepregessünk, megosztanám Önök-
kel egykori úti élményemet , azt, ami-
kor először Moldvában, Pusztinában 
jártam. A moldvai csángók a Kárpát 
haza legkeletibb magyar népessége, 
ahol a római katolikus vallás, az ősi 
hitvilág és életmód, valamint a ha-
gyomány konzerválta az értékeket, s a 
román tengerben így meg tudtak ma-
radni magyarnak. Számuk fogy, nagy 
a kivándorlás és a beolvadás jelenben 
megélt és jövőbeli veszélye, de még 
megvannak. 

Említett utamon egy csángó ház-
ban, egy kamaszlány szobájában jár-
tam, ahol megmutatta a szőtteseket, 
melyek egy részét ő maga, a többit 
pedig felmenői készítették. Szigorú 
vallásos hitükhöz kapcsolódó tárgya-
ik mindenhol központi helyet kap-
tak. Ezeket nézegetve lettem figyel-
mes arra, hogy a Szűzanya mellett 
egy közismert, külföldi énekes képe 
foglalt helyet. Valószínűleg látszott a 
döbbenet az arcomon, mert a leány 

azonnal a tudtomra adta, hogy ezt ő 
„Magyarból” vagyis Magyarországról 
kapta és egy szőttest adott helyette. Jó 
csere, mondhatnánk. Ítélkezni, bírál-
ni nincs jogunk, véleményt azonban 
mondhatunk.

A történet szemléletes példája an-
nak, amikor magyar a magyarral talál-
kozik, de merőben más műveltségi és 
társadalmi közegből jönnek. A mold-
vaiak még a 21. században is termé-
szetes életmódot folytatnak, míg az 
anyaországi magyarok döntő többsé-
ge a modernitás teljes befogadásával 
éli az életét.

Országosan és szervezetek szintjén 
is sok segítséget kapnak a határon 
túli magyar közösségek, ami nagyon 
dicséretes és hiteles. Vigyáznunk kel-
lene azonban azzal, hogy milyen mér-
tékben halmozzuk el őket a moder-
nitás eszközeivel. Ez ugyanis kétélű 
fegyver. A cipős dobozokban küldött 
gyerekjáték, az amúgy is fogyó kö-
zösség számára végzetes lehet. Nem a 
szándékkal és az ajándékozás tényével 
van a baj, hanem azzal, hogy olyan 
szemléletet erősít, amelynek a létezé-
séről korábban nem is tudtak ezek az 

emberek. A gyerekek „megfertőződ-
nek”, fokozatosan és egyre nagyobb 
mértékben kezdik használni ezeket az 
eszközöket, mindennapjaik kezdenek 
átalakulni, ezáltal gondolkodásuk is 
megváltozik. Elmennek szülőhelyük-
ről és soha többé nem térnek vissza 
a közösségükhöz. Ennek ma nagyon 
nagy a kockázata.

A mi feladatunk az, hogy ismer-
tessük meg gyermekeinkkel ezeket a 
népcsoportokat, a természetes élet-
módot, a hozzá kapcsolódó műveltsé-
get hitelesen és követendő példaként 
állítva. Hálával tartozunk azoknak, 
akik az említett népcsoportok meg-
tartó hagyományát segítik és azoknak 
az iskoláknak és közösségeknek, akik 
a modern élethez szokott gyermeke-
inknek hitelesen, a tiszta forrásból 
merítve adják át ezt az örökséget.

Nagyné Józsa Beáta

Jó csere 
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Városházi tudósítás
TA Képviselő-testület 2023. febru-
ár 22-án tartotta soron következő 
rendes ülését. Az ülésen 3 rendeletet 
alkotott és 30 határozatot hozott.
Elfogadták a képviselők a 2022.évi 
költségvetési rendelet módosítását, 
melyen a tavaly év végéig bekövetke-
zett teljesítések kerültek átvezetésre. 
Módosulnak az önkormányzati bér-
lakásra való jogosultság feltételei. A 
lakásrendelet módosításával a jöve-
delemhatárt a szociális vetítési alap 
határozza meg, a piaci alapú bérlet 
esetén lehetőséget ad a rendelet to-
vábbi maximum 1 évvel történő meg-
hosszabbításra, változik a hirdetmény 
közzétételének feltételrendszere és új 
bérleménykategória került kialakítás-
ra. 

Elfogadott a testület egy ún. „sa-
láta” rendeltet is, amelyben több ön-

kormányzati rendeleten vezeti át a 
„vármegye” kifejezést és a „szociális 
vetítési alap” fogalmát. 

Hagyományosan februárban bírál-
ja el a testület a középiskolai tanulók 
ösztöndíjpályázatait. 2023 első félév-
ében 189 tehetséges tanulót támogat 
az önkormányzat havi rendszeresség-
gel összesen 1.241.000 Ft/hó összeg-
ben. 

A pályázatokon, versenyeken sike-
resen szereplő tehetséges diákok közül 
22 fő és 14 csoport részére adományo-
zott pénzjutalmat a testület, további 
17 esetben oklevéllel jutalmazta az 
elért eredményt. A jutalmak átadásá-
ra a városi március 15-i rendezvények 
keretében került sor. 

Fenntartóként a testület meghatá-
rozta a Hajdúnánási Óvodába történő 
beiratás időpontját. A 3. életévüket 

betöltött gyermekeket 2023. április 
20-án (csütörtök)  és 2023. április 21-
én (péntek) 800 - 1700 óráig lehet be-
íratni az intézmény Magyar utca 104. 
alati székhelyén.

Tárgyalta a testület a 2023. évi ön-
kormányzati költségvetés határidő-
ben benyújtott tervezetét, azonban a 
képviselők a bizottsági üléseken ki-
alakított javaslatokat figyelembe véve 
úgy döntöttek, hogy a költségvetést 
átdolgozásra adják vissza.

Elfogadta a testület a városban mű-
ködő két sportcsarnok beszámolóját. 
Úgy ítélték meg a képviselők, hogy 
a megemelkedett energiaárak miatt 
a korábbi díjak korrekciója elenged-
hetetlen, így új díjakat állapított meg. 

5 határozatban vagyoni ügyekben 
hozott határozatot a testület, illetve 
civil szervezetek támogatására előírt 

visszafizetési határidő hosszabbítási 
kérelmeinek adott helyt. 

Önkormányzatunk 300.000.000 
Ft összegű állami támogatást kapott, 
melynek felhasználásáról határozatot 
kellett hoznia. Úgy döntött, hogy a 
teljes összeget az önkormányzati tu-
lajdonú gazdasági társaságai képvise-
lő-testületi határozatokkal elfogadott, 
közfeladatellátási beszámolókban 
meghatározott és meg nem térített 
alulkompenzácó összege ellentétele-
zésére fordítja (közétkeztetés, kultúra, 
távhőszolgáltatás). 

A testület határozatában elfogadta a 
polgármester 2023. évi szabadságolá-
sának ütemtervét. 

Zárt ülésen önkormányzati tulaj-
donú lakások bérlőit jelölte ki a testü-
let és bérleti szerződések meghosszab-
bításáról döntött.

Piaci jelleggel bérbe adott önkormányzati lakások bérleti díja
Hajdúnánás Városi Önkormányzat a 
tulajdonában álló lakások piaci jel-
leggel történő bérbeadásáról ezúton 
tájékoztatja a lakosságot. 
Az önkormányzati tulajdonú lakások 
és nem lakás céljára szolgáló helyisé-
gek bérbeadásának szabályairól szó-
ló 16/2017. (V.26.) önkormányzati 
rendelet 5. § (1) bekezdés g) pontja 
alapján az önkormányzat a licit során 

a legmagasabb bérleti díj és az előze-
tesen vállalt leghosszabb egyösszegű 
befizetés szerinti legkedvezőbb aján-
latot fogadja el.  A bérleti jogviszony 
időtartama 1 év. 
2022 decemberétől, a versenytárgya-
lásokat követően, a Képviselő-testület 
öt önkormányzati tulajdonú lakás 
piaci jelleggel történő bérbe adásáról 
döntött.

Képviselő-
testületi 

ülés napja

Lakás  
elhelyezke-

dése

Lakásrende-
let szerinti 

bérleti díj 

Bérleti díjra 
adott leg-
magasabb 

ajánlat

Egyösszegű 
kifizetés 
mértéke

2022.12.15. Bocskai utca 30.  
2. em. 11. 32.976,- Ft/hó 32.976,- Ft/hó 395.712,- Ft  

(12 hó)

2023.01.26. Irányi utca 7. 40.920,- Ft/hó 40.920,- Ft/hó 245.520,- Ft  
(6 hó)

2023.02.23. Ady Endre krt. 
33. 2/7 39.270,- Ft/hó 67.270,- Ft/hó 807.240,- Ft  

(12 hó)

2023.02.23. Bocskai utca 30. 
1/2.  36.708,- Ft/hó 70.708,- Ft/hó 848.496,- Ft  

(12 hó)

2023.02.23. Bocskai utca 30. 
1/5 39.068,- Ft/hó 63.068,- Ft/hó 756.816,- Ft  

(12 hó)

Hajdúnánás, 2023. február 28.

Dr. Kiss Imre jegyző

Tájékoztató kisvállalkozások egyszerűsített adózásáról 
helyi iparűzési adó vonatkozásában 

2023. évtől az egyes adótörvények 
módosításáról szóló 2022. évi XLV. 
törvény (a továbbiakban: M. tv.) 
2023. évtől jelentősen módosítot-
ta a helyi adózásról szóló 1990. évi 
C. törvényt (a továbbiakban: Htv.), 
melynek célja a helyi iparűzési adó 
egyszerűsítése volt.

A törvény értelmében a „kisvállal-
kozó” új fogalom, annak minősül az a 
vállalkozó, akinek/amelynek éves net-
tó árbevétele nem haladja meg a 25 
millió forintot (kiskereskedő átalány-
adózó egyéni vállalkozó esetén nem 
több, mint 120 millió forint). 2023. 
évtől az egyszerűsített adóztatást bár-
mely vállalkozói csoport választhatja, 
például magánszemély, társas vállal-
kozás is.

Fontos kiemelni, hogy az a kisvál-
lalkozó, aki/amely az egyszerűsített, 
új tételes adóalap-megállapítást 
alkalmaz, úgy a Htv. 39/A. § (11) 
bekezdése alapján helyi iparűzési 
adóban sem törvényi, sem önkor-
mányzati rendeleti adómentességre, 
adókedvezményre, adócsökkentés-
re nem lesz jogosult.

A M. tv. három bevételi sávot és ah-
hoz tartozó tételes adóalapot határoz 
meg. 
Az egyszerűsített iparűzési adózás 
lényegi elemei 2023. évtől:
• Három módszert vált fel 
o KATA-alanyokra vonatkozó tételes 
adóalap; 
o átalányadózókra vonatkozó egysze-
rűsített adóalap; 

o max. 8 millió forint árbevételt el-
érők adóalapja;
• KIVA-alanyokra vonatkozó mód-
szer marad (KIVA alap 1,2-szerese az 
adóalap)
• Differenciált, tételes adóalap telepü-
lésenként
• Évi egyszeri adó(előleg)fizetés az 
adóév május 31-ig
• Nincs adóalap-megállapítás
• Főszabály szerint nincs bevallási kö-
telezettség (sem előlegbevallási köte-
lezettség)
• Nincs adóalap-megosztás
• Teljes adóévre, minden érintett te-
lepülésre azonosan választható adóév 
május 31-éig

Az „új” KATA alanyainak nem ke-
rült kivetésre 2023. március 15-re és 

2023. szeptember 15-re KATA-adó-
tétel, mivel ez az adózási mód az ipar-
űzési adóban 2022. december 31-vel 
megszűnt.

Jelen tájékoztatás nem teljeskörű, 
részletesebb összefoglaló megtalál-
ható városunk honlapján a www.
hajdunanas.hu oldalon, illetve az 
egyes részletszabályokról, pontos 
információkról, eljárási rendelke-
zésekről kérjük a kapcsolódó jog-
szabályokból tájékozódjon.

Hajdúnánási Közös 
Önkormányzati Hivatal

Adóügyi Csoportja
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Hirdetmény 
Hajdúnánás Városi Önkormány-
zat értesíti a kedves szülőket, hogy a 
2023/2024. nevelési évre vonatkozó-
an a 3. életévüket betöltött gyerme-
kek óvodai beíratásának időpontja:

2023. április 20-án (csütörtök) 
8.00 - 17.00 óráig

2023. április 21-én (péntek) 
8.00 - 17.00 óráig

A beíratás helyszíne a Hajdúnánási 
Óvoda székhelye: 4080 Hajdúnánás, 
Magyar utca 104.

Az óvoda a gyermek hároméves 
korától a tankötelezettség kezdetéig 
nevelő intézmény, amely a gyermeket 
fokozatosan, de különösen az utolsó 
évében az iskolai nevelés-oktatásra 
készíti fel. Az óvoda felveheti azt a 
gyermeket is, aki a harmadik életévét 
a felvételétől számított fél éven belül 
betölti, feltéve, hogy minden, a tele-
pülésen, fővárosi kerületben, vagy ha 
a felvételi körzet több településen ta-

lálható, az érintett településeken lakó-
hellyel, ennek hiányában tartózkodási 
hellyel rendelkező hároméves és annál 
idősebb gyermek óvodai felvételi ké-
relme teljesíthető.

A gyermek abban az évben, amely-
nek augusztus 31. napjáig a harmadik 
életévét betölti, a nevelési év kezdő 
napjától legalább napi négy órában 
óvodai foglalkozáson vesz részt. A 
szülő - tárgyév április 15. napjáig 
benyújtott - kérelme alapján a gyer-
mek jogos érdekét szem előtt tartva, 
annak az évnek az augusztus 31. nap-
jáig, amelyben a gyermek a negyedik 
életévét betölti, különös méltány-
lást érdemlő esetben, újabb kérelem 
alapján annak az évnek az augusztus 
31. napjáig, amelyben a gyermek az 
ötödik életévét betölti a Kormány 
rendeletében kijelölt szerv (a további-
akban: felmentést engedélyező szerv) 
felmentheti az óvodai foglalkozáson 
való részvétel alól, ha a gyermek csalá-
di körülményei, sajátos helyzete indo-

kolja. Ha az eljárásban szakértőt kell 
meghallgatni, csak az óvodavezető 
vagy a védőnő, továbbá tartós gyógy-
kezelés alatt álló gyermek esetében az 
Eütv. 89. §-a szerinti általános járóbe-
teg-szakellátásban, vagy az Eütv. 91. 
§-a szerinti általános fekvőbeteg-szak-
ellátásban részt vevő szakorvos rendel-
hető ki. Tartós gyógykezelés alatt álló 
gyermek esetében a kérelem a tárgyév 
április 15. napja után is benyújtható. 
Az eljárás időtartama ötven nap.

A szabálysértésekről, a szabálysér-
tési eljárásról és a szabálysértési nyil-
vántartási rendszerről szóló 2012. évi 
II. törvény 247. § a) pontja alapján 
az a szülő vagy törvényes képviselő, 
aki a szülői felügyelete vagy gyámsága 
alatt álló gyermeket kellő időben az 
óvodába nem íratja be szabálysértést 
követ el.

A beíratáshoz szükséges: 
• a gyermek születési anyakönyvi 

kivonata, lakcímkártyája, TAJ-száma

• a szülő (gondviselő) személyi iga-
zolványa, lakcímkártyája. 

Az óvodavezető 2023. május 21-ig 
írásban értesíti a szülőt – jogszabály-
ban meghatározott módon és formá-
ban – a felvételi eljárás eredményéről.

Az óvoda döntése ellen a szülő - a 
közléstől, ennek hiányában a tudo-
mására jutásától számított tizenöt 
napon belül - a gyermek érdekében 
eljárást indíthat.

Hajdúnánás Városi Önkormány-
zat Jegyzője jár el és hoz másodfokú 
döntést:

a) a jogszabálysértésre vagy az intéz-
mény belső szabályzatának megsértés-
ére hivatkozással benyújtott kérelem, 
továbbá 

b) az óvodai felvétellel és az óvodá-
ból való kizárással kapcsolatban ér-
deksérelemre hivatkozással benyújtott 
kérelem tekintetében.

Hajdúnánás, 2023. március 01.
Szólláth Tibor polgármester

Hová lett a tél?
Jogosan tehetjük fel a kérdést, hiszen 
évek óta nehéz elkapni azt a pillana-
tot, amikor valódi arcát mutatja a tél. 
Hideg, fagy, zúzmara, havazás, kor-
csolya, szánkó, hóember…

A Magyar utcán úgy gondoltuk, 
hogyha a természet nem áll mellénk, 

kihasználjuk a korcsolyázás benti 
formáját, szervezünk egy pár órás ki-
kapcsolódást a debreceni jégpályára. 
Január 27-én két busznyi gyerekkel,  
97-en élveztük a siklást. Aki igényelte, 
rövid felkészítést is kapott egy edző-
től. Hamar eltelt a megszabott időnk, 

de kellemesen elfáradtunk.
Február elején a természet 

mégis kegyes volt hozzánk, 
havazott. Szerencsénkre a he-

gyekben meg is maradt, indulhattunk 
szánkózni. 3-án 47 felsős öltözött jó 
melegen, hogy megfázás nélkül átvé-
szelje a napot. Sokan még nem voltak 
Bánkúton, így fantasztikusnak ítélték 
a programot. Fáradhatatlanul mász-
tak a domb tetejére, csúsztak le egye-
dül, párosan mindenféle eszközön. 
A nap felétől erős havazásban is volt 
részünk. A hónap 10. napján még ja-
vában tartott a tél a hegytetőn, így 93 

alsós – többen szülői kísérettel – izga-
tottan szállt fel a Bánkútra tartó busz-
ra. Mindenki nagyon élvezte a napot. 
A szülők is örültek, megköszönték a 
szervezést.

Labancz Mihály, testnevelő
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Gyenge rajt
„Hajdúnánáson álmodni sem mer-
tek ilyen idényről” cikkezett rólunk 
a HAON hírportál az elmúlt hetek-
ben, dicsérve csapatunk őszi teljesít-
ményét. Ehhez képest csalódás volt az 
első tavaszi forduló, hiszen igencsak 
kellemetlen vereséget szenvedtünk a 
kabaiaktól.

Mint megtudtuk, csapatunk a fel-
készülés második hetében főleg az 
állóképesség elérésére, tökéletesítésé-
re törekedett s játékosaink partnerek 
voltak ebben. Becsülettel végezték a 
rájuk kirótt feladatokat. A heti két 
foglalkozás mellett természetesen fel-
készülési mérkőzések is színesítették 
repertoárt és a Bástya Kupán elért si-
kerek után már nagypályán is bemu-
tatkozhattak a fiúk.

Felkészülési mérkőzéseink: (Minden 
mérkőzést idegenben játszottunk le!)
01.21. DASE - Hajdúnánás FK 7 : 6
01.25. Balmazújvárosi FC - Hajdúná-
nás FK 2 : 2
01.28. Bestrong SC - Hajdúnánás FK 
2 : 1
02.05. DEAC - Hajdúnánás FK 1  1
02.11. Berettyóújfalui SE - Hajdúná-
nás FK 3 : 2

Hajdúnánás FK–Kabai Meteorit SE 
1–3 (0–2)
Néző: 50
Vezette: Csiszár K.(Pál G., Kiss A.)
Hajdúnánás FK: Ésik L., Csatári 
D.(Kiss L.), Bencze D.(Oláh P.), Bo-
hács B., Andorkó S., Linzenbold Zs., 
Újvári Zs., Lakatos N., Fodor J., Tóth 
B.(Uri M.), Papp L.(Vadász L.) 
Edző: Daróczi Péter
Gól: Uri M., illetve Kovács M., Baj-
nók I., Plókai G. 
Ifi: 0–1
A várva várt "tavaszi" első forduló 
nem épp a mi szánk íze szerint ala-
kult! Egy jó csapattól szenvedtünk 
vereséget gyenge játékot bemutatva. 
Idény eleji formában futballozó csa-
patunk az első félidő végére kétgólos 
hátrányba került, bár lehetőségeink 
nekünk is voltak. Sajnos ezekkel nem 
tudtunk élni.
A folytatás sem hozta meg a nagy 
áttörést. Az 54. percre már, három-
gólos hátrányunk volt, melyen Úri 
Márk Sándor találata még szépített 
valamit. Sőt egy többek által szabá-
lyosnak mondott góllal még közelebb 

is kerülhettünk volna, azonban ezt a 
játékvezető annullálta. Többek között 
a játékvezető megítélt egy olyan sa-
rokrúgást ellenünk, melynél a kabaiak 
játékosa fejelte az alapvonal mögé a 
labdát. Az ellenfél játékosa pedig lát-
ványosan a kapunk mögé gurította a 
labdát. Természetesen járt neki a taps.
Hajdúsámson TTISZE – Hajdúná-
nás FK 0–2 (0–1)
Néző: 50
Vezette: Szűcs L. (Zámbó T., Vasziliu 
T.)
Hajdúnánás FK: Ésik L., Csatári D., 
Bohács B. (Oláh P.), Andorkó S., Lin-
zenbold Zs., Újvári Zs., Lakatos N., 
Fodor J.(Kiss L.), Tóth B., Papp L. 
(Uri M.), Vadász L. 
Edző: Daróczi Péter
Gól: Újvári Zs., Fodor J. 
Ifi: 3–1
Rangadót játszott csapatunk ezen a 
szombat délutánon! Beszámolók sze-
rint nem a legszebb játékukat mutat-
ták be a mérkőző felek, de csapatunk 
így is győzelemmel térhetett haza. A 
jó játék helyet a küzdelem dominált 
és a játék színvonala is hagyott maga 
után kívánnivalót, azonban a kiala-
kított helyzetekből mi kettőt gólra is 
váltottunk. Újvári Zsolt az első félidő 
végén tudott eredményes lenni, míg 
Fodor János a második félidő közepén 
talált a hálóba.

Kócsi Imre

Köszöntjük Hajdúnánás 
legifjabb lakóját:
3 Váradi Inez
Gratulálunk a 2022. október 
hónapban Hajdúnánáson há-
zasságot kötött pároknak!
2 Papp Erika – Varga Imre
Akiktől 2023. január hónapban 
búcsút vettünk:
1 Hadas László
1 Józsi Gáborné Szabó Zsuzsánna
1 Kéki Imréné Hamari Margit
1 Kovács Lajos Antalné
1 Kutasi Sándor
1 Magi Gáborné Dobos Klára
1 Soltész Gyula

Anyakönyvi 
hírek 

Tudta Ön,hogy…
a méhészkedést (méhtartást) 
minden év február végéig, az 
újonnan kezdett méhészkedést 
pedig a tevékenység megkez-
désétől számított nyolc napon 
belül kell bejelenteni a méhek 
tartási helye szerint illetékes 
települési önkormányzat jegy-
zőjénél.

Kutyatartás szabályai 1.
Számos bejelentés érkezik a Hajdúná-
nási Közös Önkormányzati Hivatal-
ba a kutyák nem megfelelő tartásával 
kapcsolatosan. A következőkben a 
felelős állattartás főbb szabályaira 
hívjuk fel azok figyelmét, akik már 
gondoskodnak háztartásukban ku-
tyákról, vagy akik még ezután válnak 
gazdivá. 

Fontos hangsúlyozni, hogy az ál-
latok tartásával minden esetben arra 
kell törekednünk, hogy egyensúlyt 
tudjunk teremteni a kutyatartók és a 
nem kutyás társadalom között. Az ál-
lattartást ma Magyarországon számos 
jogszabály szabályozza, meghatározva 
a legfontosabb, betartandó előíráso-
kat, ugyanakkor a teljes szabályozás a 
„jó gazda gondossága” alapelvre épül. 
Elsőként a kutyák elhelyezésére, fel-
ügyeletére vonatkozó szabályokat is-
mertetjük:

1. Az állatvédelmi törvény rendel-
kezései alapján az állattartó gondos-
kodni köteles az állat megfelelő és 
biztonságos elhelyezéséről, szakszerű 
gondozásáról, szökésének megakadá-
lyozásáról. Ez azt jelenti, hogy a kutya 
tulajdonosa köteles gondoskodni ar-
ról, hogy a kutya sem a szomszédos 
ingatlanra, sem a közterületre ne 
juthasson át. 

2. Ha a kutya a közterületen kóborol, 
az önkormányzat kötelessége annak 
befogása és a gyepmesteri telepen tör-
ténő elhelyezése. Önkormányzatunk 
erre a feladatra szerződést kötött a 
Hajdúnánási Állatvédő Alapítvány-
nyal, aki a befogást követően az eb 
ellátásáról is gondoskodik a hatályos 
jogszabályokban előírtak szerint. Aki 
a felügyelete alatt álló kutyát a tele-
pülés belterületén felügyelet nélkül 
bocsátja közterületre, vagy kóbo-
rolni hagyja, szabálysértést követ el, 
mely miatt pénzbírság is kiszabható. 

3. Ha a kutya a szomszédos ingat-
lanra megy át, esetleg ott kárt okoz, 
vagy a szomszédok pihenését megza-
varja, – a hatásköri szabályok szerint – 
a jegyző előtt birtokvédelmi eljárás 
vagy a bíróságon birtokper indítha-
tó, kártérítés kérhető.

4. Az ebet huzamos ideig megköt-

ni nem szabad. Tilos a kistestű ebet 
4 m-nél, közepes testű ebet 6 m-nél, 
nagytestű ebet 8 m-nél rövidebb esz-
közzel tartósan kikötve tartani.

5. Külterületeken az ebet szabadon 
engedni tilos (kivéve a vadászkutyát 
a vadászterületen). A belterületi 
közterületeken a séták alkalmával – 
kivéve az ebek futtatására kijelölt te-
rületet – kötelező a póráz használata. 
Ügyeljünk arra, hogy ebet csak olyan 
személy vezethet, aki az eb irányí-
tására, kezelésére és féken tartására 
képes. Csak ezzel lehet megakadá-
lyozni, hogy a kutya másokban, más 
állatokban, vagy vagyontárgyakban 
kárt okozzon. 

6. Főszabályként a közterületen 
nem kötelező a kutyák számára 
a szájkosát használata. Erre csak 
abban az esetben van szükség, ha az 
ebtartónak ismerete van a kutya jel-
lemzően agresszív magatartásáról.

Hajdúnánási Közös 
Önkormányzati Hivatal 


