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Móricz Pál emlékév Emlőszűrés
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A múltat nem lehet eltörölni: 
a kommunizmus áldozataira emlékeztünk

Két évtizede, hogy február 25-én azok-
ra a milliókra emlékezünk, akik a kom-
munista diktatúráknak estek áldozatul 
világszerte. Hajdúnánáson – mint az 
már sok éve hagyomány – az emlékező 
program a kitelepítettek tedeji emlék-
művénél kezdődött, majd a Wass Albert 
emléktáblánál folytatódott. Az emléke-
ző résztvevők és az érdeklődők a városi 
program zárásaként az Örök tél című 
filmet tekinthették meg. 
Idén is Tedejen vette kezdetét február 25-
én a kommunista diktatúrák áldozataira 
való emlékezés. Azon a helyen, ahol 1951 
és 1953 között működött a hortobágyi 
zárt munkatáborok rendszerének egyik 
telepe, az akkori tedeji állami gazdaság te-
rületén. Ide elsősorban a dél-dunántúli te-
lepülésekről hoztak az ÁVH által „megbíz-
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hatatlan”, reakciós, klerikális, fasisztáknak 
nyilvánított embereket, családokat, akik 
többnyire gazdálkodók, értelmiségiek, hi-
vatalnokok voltak, s akik útjában álltak a 
totális kommunista diktatúra kiépítésnek 
Magyarországon.

A résztvevőket Dr. Csiszár Imre törté-
nész, városunk alpolgármestere köszön-
tötte, és emlékezett, emlékeztetett a kom-
munizmus magyarországi térnyerésére, 
különös tekintettel Hajdúnánásra, amely 
már 1919-ben elkezdődött, majd folyta-
tódott 1945-től a rendszerváltásig. Em-
lékbeszédet ezúttal Dr. Pallai László tör-
ténész, a Debreceni Egyetem Történelmi 
Intézetének adjunktusa mondott, aki nem 
a korszak konkrét borzalmairól, a Rákosi 
diktatúra retteneteiről, az elhurcolásokról, 
kitelepítésekről, munkatáborokról, szét-
szakított családokról, tönkrement emberi 
sorsokról beszélt, hanem az emlékezet sze-
lektív és mulandó voltára figyelmeztetett. 
Arra a napjainkban már nem is lopakodó, 
hanem nyíltan vállat kommunista, szélső-
balos különféle politikai-ideológiai áram-
latokra, irányzatokra, amelyek lelkes hívei 
pl. ott ülnek az Európai Unió parlament-
jében, nem egy esetben fontos döntéshozó 
pozíciókban. Ennek oka abban is keresen-
dő, - mondta Dr. Pallai László - hogy míg 
Kelet-Közép Európa népei megszenvedték 
a kommunista diktatúrákat, addig Európa 
szerencsésebb, nyugati felének lakói a fasiz-
mus viszonylag rövid néhány évét élték át. 
Történelmi ismereteik meglehetősen kor-
látozottak, és csak a fasizmus, a nácizmus 
az elitélendő eszme, ideológia számukra. 
Konkrétan pl. fogalmuk sincs arról, milyen 
szenvedéseken ment át Magyarország nép-
ének jelentős része 1945 után. Hogy hány 
százezer embert hurcoltak el az orosz Gu-
lágokra, a magyarországi munkatáborokba, 
Recskre, telepítettek ki, lehetetlenítették el 

Dr. Csiszár Imre mond köszöntőt a tedeji egykori munkatábor emléktáblájánál

az életüket. Hogy hogyan próbálták meg 
teljesen kiiktatni a nemzeti, vallási iden-
titást, mindazt, ami megtartó ereje egy 
nemzetnek, népnek. Amihez kellenek az 
erős gyökerek, az egészséges, ép törzs és a 
szépen viruló lombkorona, azaz múlt-je-
len-jövő szerves, egészséges egysége. Mert 
ha erőtlenek a gyökerek, gyenge a törzs, 
satnya a lombozat mint a haldokló fa, a 
nemzet is elpusztulhat – zárta gondolatait 
Dr. Pallai László.

Napjainkra egyre kevesedik az élő szem-
tanúk tábora, hiszen több évtized pergett 
már le azóta az idő rostáján. Éppen ezért 
nagyon fontos, hogy a nemzeti emlékezet 
hűen őrizze meg mindazt, ami történt. Ezért 
is kötelező megemlékezés ez a nap a középis-
kolákban - hiszen ha évtizedek múltán, mint 
poros kacatot kidobjuk az egészet a felejtés 
szemétdombjára, akkor bizony ugyanúgy 
újra megtörténhet velünk mindez. 

A tedeji emlékezést és koszorúzást kö-
vetően a Wass Albert emléktáblánál rót-

Koszorúzás a Wass Albert emléktáblánál 

Örök tél című film vetítése a Bocskai Filmszínházban

Dr. Pallai László történész megemlékező 
beszéde

ták le kegyeletüket az emlékezők, ahol 
Dr. Csiszár Imre, csatlakozva Dr. Pallai 
László gondolataihoz, szintén az emléke-
zet megőrzésének fontosságára hívta fel a 
figyelmet.

A program zá-
rásaként a Bocs-
kai Filmszín-
házban az Örök 
tél című filmet 

tekintették meg az érdeklődők. Szász  
Attila és Köbli Norbert filmje annak a 
több százezer, a Szovjetunióba deportált, 
málenkij robotra hurcolt hazánkfiának ál-
lít emléket, akik közül százezren soha nem 
tértek haza. Mint ismeretes ez az alkotás 
a nemzetközi filmes világ elismerését is 
kivívta, hiszen a női főszereplő, az Irént 
alakító Gera Marina Emmy-díjat kapott 
2019-ben. A film a Gulág Emlékbizottság 
támogatásával készült. 

(r.zs.)
Képek: Girus Zsolt
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Móricz Pál: Esís lesz ... 
Tavasztól ké-
ső őszig nem 
szünik a haj-
duember a 
földmüvelési 
hangyamun-
kában. Ked-
vező eszten-

dőben vidáman, elégedetten cselekszi 
dolgát. Buzával, gabonával tele a szuszik 
és a hombár. Csöves kukoricza csörög 
a padláson. A pinczében is savanyodik 
már az ujszűrésü bor. A szalonnára hizott 
disznók is jóizüen majszolnak a vályuból, 
bent az istállóban étvágygyal kérődzik az 
illatossarju mellett a kedvencz tehén és az 
esztendei igátóI meghúzott lovak is kez-
dik a húst szedni, a mezei munkák dan-
dárjának végeztével pihenhetnek eleget a 
késő őszi éjszakán, melynek növekednek 
lomha szárnyai, midőn borongós felhővel 
takargatja be a méla holdvilág ezüstporos 
utját ... 

A hajdu nép is ekkor kezdi a szom-
szédolást. Éjfélig tanyázgat. Midőn már 
vadludak gágognak a sötét égbolt felhő 
rengetegei közül és az éjszakának nyúlik, 
hosszabbodik homályos szárnya a nap 
rovására, mely betegen, bágyadtan tekint 
vissza az egri hegyek felől a tarolt, elha-
gyott mezőre, hol hüvös eső csapkodja a 
kint felejtett, rohatag vöröstök bibircsós 
oldalát.

Bent a városban jeles ház a Bodor-Nya-
kas Sándorék országutszéli háza. Apró ab-

lakából barátságosan pislákol a mécsvilág 
az alattomos éjszakába. Onnét gyakran 
hallatszik czitoraszó is. Vidámkedvű öreg 
özvegy Bódor-Nyakas Sándorné született 
Csiha Kata néne. Legényfiai vezetik a gaz-
daságot, mely bőven terem mindent, a mi 
a hajduházhoz szükséges. Az ablakalatti 
kiskertben, a nádfélszeres kasokban még 
ákáczvirágmézet is fontszámra hordanak 
a tikkasztó nyári időben azok a bolondos 
mérgü és mégis oly igen-igen hasznos, 
kedves méhikék... Azért érdemes ezt itt 
megemliteni, mert nagyatyáink, nagy-
anyáink egyszerü idejében arról is neve-
zetes volt öreg Bodor-Nyakas Sándorné 
született Csiha Kata, hogy felette kedvelte 
a meleg mézes bort, de olykor-olykor a 
mézes pálinkát is, melyet a saját  „kisüst-
jén" főzött ... Akkor még minden jómódu 
hajdu háznál volt "kisüst". Vitriol1al pan-
csolt spirituszszal nem mérgezték a népet.

Ha tehát a felhős hosszu őszi éjszakák 
kezdetével a szomszédságból begyültek 
öregebb-fiatalabb népek az országútszéli 
Bódor-Nyakas házba tanyázgatni, a mécs-
világbeli olajat, kanóczot nem sajnálta 
Csiha Kata néni. Jómaga az ajtó mellé, 
a széles boglya kemenczéhez tapasztott 
magas kuczikba kapaszkodott fel, onnét 
nézte miként durákoznak fiai a legény 
barátokkal, onnét hallgatta a szomszéd 
asszonyoknak, embereknek beszélgetését 
a világsorjáról. Leginkább a szalmátfonó 
asszonyok nyelve pergett (a széles vilá-
gon párját alig találni a nánási hajdume-

nyecskék pergő nyelvének; a férfiak pedig 
hüvelykujjal nyomkodva a pipába a serc-
zegősen égő dohánycsörmeléket a bárány-
bőr sipka alól bólogattak. Csak olykor 
vetettek oda egy-egy csintalan szót, a mire 
támadt is azután a jóvérü asszonyok részé-
ről köhögés, kahogás és hej nye, ajnye ...

A ki azonban a pislamécs szegény vilá-
gánál, a süldődohány nehéz füstjén át a 
kuczikig elért tekintetével, megügyelhet-
te, hogy Kata néni sürün nyulkál a magas 
kemenczetorokra

Hol más esetekben a czirmos macska 
melegítgette horpaszát, és duruzsolta az 
elégedett macskák nótáját: de mikor Ka-
ta néne a kuczikba telepedett, siccz volt a 
torokról a czirmos macskának, mást mele-
gitett ott Kata néni ... Potrohos csuporban 
állott ott az akáczvirág mézes bor. Az öreg 
Kata azután nyulkált oda oly sűrűn, mert 
a Csiha faj olyan okos faj Hajdunánáson: 
a bort leginkább felé helyezi a víznek, 
melybe (szerintök) belefördőzik a béka! 
De nem megszólás ez az irás, egyszerüen 
magyarázat, hogy Kata néne miért kedvel-
te oly felette a bort és hogy ezen éjszakai 
tanyázás közben is miért ragadozott a sze-
me. Lám micsoda csodás hatásu szer ez a 
méz. Kata néni a torkát locsolgatta mézes 
borral, mégis a pillái ragadoztak, éppen 
mintha mézzel kenődtek volna meg ... 

Már a fiatalok is észrevették, hogy Kata 
néni miként szundikál, miként bólintgat 
a kuczikból, hát szólt is neki a nagyobbik 
fia, a Sándor:

- Feküdjik le idesanyám! Mit gyötri ma-
gát ... De nem olyan bölcsőben ringatták 
Bódor-Nyakas Sándorné született Csiha 
Katát, hogy mindjárt ilyen könnyen meg-
adja magát a fiatalok előtt, kik bizonyosan 
a torokon melegedő csuport is ügyre vet-
ték, azért kunczogtak, - Kata néne tehát 
a borongos időre akarta kenni pilláinak 
bágyadását: 

- Esís lesz fiam. Azir' bólogatok ...
A tanyázók tovább folytatták a mulatsá-

got és mivel nem ügyeltek Bodor-Nyakas 
Sándorné született Csiha Katára, egyszer-
re csak nagy dübbenésre riadtak fel. 

Kata néne addig bólogatott, addig bólo-
gatott a kuczikből, mignem a sárgafölddel 
mázolt szobaföldre rántotta a feje. Nagy 
dübögéssel hoppant a földre; de nem törte 
csontját, sőt még maga is nevetett, mikor 
Sándor fia említette: 

- Lám, jól mondta ides anyám, hogy 
esís lesz ...

Azóta a nánási hajduk között fentma-
radt ez az eset országutszéli Bódor-Nyakas 
Sándorné Csiha Katáról: sőt mindjárt idé-
zi is az öreg Szűcs István szomszid, hahogy 
Csohányné szomszidaszszony a kuczikban 
bólogatva szundikál.

Hej! mert a kuczikunk még csak meg-
volna, de a mézes boros csupor nem igen 
melegszik többé a kemencze torkon. Mert 
szegényedik, fakul a hajdúság.
ifjabb Móricz Pál: A boglya-kemencze mellől: 
Hajdúsági és egyéb alföldi történetek 
Debrecen, 1908
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Eredményes szereplés megyei versenyen…
2020. február 24-én, hétfőn komplex 

tanulmányi versenyen vett részt a Hajdú-
nánási Református Általános Iskola 2.b 
osztályából  három tanuló, a Debreceni 
Hunyadi János Általános Iskolában, ahol 
a    „Hunyadiak nyomában” című felhívás-
ra várták a tehetséges gyermekeket. 

Keller Viktor szép olvasó kategóriában 
mérettette meg magát és elismerő, dicsérő 
oklevélben részesült, idegen szöveg szép 
olvasásáért. A nyolcévesek korcsoportjá-
ban 15 versenyző szerepelt.

Mónus Dóra és Szabó Jázmin a „Mátyás 
király rajzokban” pályázaton vett részt. 

Feladatuk volt, hogy a helyszínen ké-
szítsenek illusztrációt az ott elhangzott 

Mátyás meséhez, szabadon választott 
technikával a megadott idő alatt.

A kreatív alkotómunkában18 iskola 68 
diákja közül, iskolánk tanulója, Szabó Jáz-
min 3. helyezést ért el.

Büszkék vagyunk erre a szép teljesít-
ményre, hiszen nagyon sok értékes, kife-
jező munka születetett a díjazott alkotások 
mellett. A díjat az Ady Endre Általános 
Iskola rajzszakos tanára és szaktanácsadója 
adta át, aki egyben a zsűri elnöke is volt.

 Feketéné Áfra Piroska,
 felkészítő pedagógus  

Az egészség útjára terelték a hajdúnánásiakat
A közel egy hónapja felavatott Hódos 

Imre Sportcsarnokban az egész várost 
mozgósító egészségnapra várták Hajdú-
nánás lakóit február utolsó napján.

Első alkalommal rendezték meg a vá-
rosban a Mozogj Nánás! programot, mely-
lyel az egészséges életmódra, a rendszeres 
mozgásra és a helyes táplálkozás fontossá-
gára hívták fel a figyelmet.

A bejáratnál minden érkező színes pólót 
kapott ajándékba „Mozogj Nánás!” felirat-
tal, valamint egy tombolaszelvényt, mellyel 
értékes nyeremények várták a legszerencsé-

sebb résztvevőket. A program első részében 
Katus Attila világ- és kétszeres Európa- 
bajnok aerobikos, életmódszakértő edző 
mozgatta meg a város lakóit, aki vidáman, 
fitten vonta be a kicsiket és nagyokat a kö-
zel egy órás Best Body tornájába.

A közös mozgás után életmódtanácso-
kat osztott meg a résztvevőkkel, melyben 
az egészséges életmód legfontosabb szabá-
lyaira hívta fel a figyelmet személyes ta-
pasztalataival fűszerezve. Kiemelte, milyen 
fontos szerepe van az alvásnak, az étkezés-
nek, a rendszeres mozgásnak, valamint 

a szűrővizsgálatokon való részvételnek, 
mellyel nemcsak betegségeket előzhetünk 
meg, hanem példát is mutathatunk gyer-
mekeinknek, családtagjainknak.

A délelőtt további részében finomabb-
nál finomabb ínycsiklandó ételkülön-
legességeket, egészséges szörpöket kós-
tolhattak és vásárolhattak a programra 
érkezők a helyi Nánási Portéka jóvoltá-
ból. A sportcsarnok asztalainál orvosok, 
védőnők és gyógytornászok is várták az 
érdeklődőket vérnyomás- és vércukorszint 
mérésekkel, tanácsadásokkal. A Gyereksa-

rokban a legapróbbak is kipróbálhatták a 
helyes fogmosást, valamint hallhattak a 
zöldségek, gyümölcsök fontosságáról.

A program zárásaként a tombolasorsolás-
ra került sor, ahol az értékes nyereményeket 
helyi egyesületek, intézmények ajánlották 
fel természetesen a sport és az egészség jegy-
ében. A fődíjat a város büszkesége, Mónus 
József ajánlotta fel és adta át a „Farkas-csa-
pat” nevében a szerencsés nyertesnek, mely 
egy világbajnok nyílvessző volt.

Fekete Andrea
Képek: Girus Zsolt
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A Nánás Pro Cultura Non-
profit Kft. programajánlója

Március 7. (szombat) 13.00 – 17.00: 
II. Hajdúsági Képregény Kipakolás. 
Helyszíne: a Kéky Lajos Városi Művelődési 
Központ színházterme és nagyelőcsarno-
ka. A belépés ingyenes!
Március 7. (szombat) 14.00: Városi gye-
rekfarsang – az általános iskolák legjobb 
jelmezeseinek felvonulása, a Hajdúnánási 
Gimnasztráda műsora, tombolasorsolás. A 
belépés díjtalan!
Március 8. (vasárnap) 18.00: Városi Nő-
nap. A nőket köszönti: Szólláth Tibor pol-
gármester. Az est sztárvendége: Mészáros 
Árpád Zsolt. A belépés nőknek ingyenes 
regisztrációs jeggyel, férfiaknak 1 000 Ft. 
Jegyek a művelődési központ információ-
jában vásárolhatóak, illetve igényelhetőek.
Március 12. (csütörtök) 17.00: a Hajdú-
Bihar Megyei Népművészeti Egyesület 
kiállítása. A kiállítást megnyitja: Buczkó 
József etnográfus. Közreműködik: a Szal-
makalap Citera Együttes, valamint Terdik 
Angéla fazekas, népi iparművész. A kiállítás 
április 2-ig tekinthető meg.
Március 13. péntek 17.30: Tanyázó - 
Forradalmi Forgatag,  kokárdakészítés 
és citeramuzsika.
- „Így mennek a huszárok..." - Mondókák, 
játékok, dalok tanítása a huszárokról 0-99 
éves korig.
- Hortobágyi dallamok, pásztortáncok ci-
teramuzsikára
Helyszín: Kőrösi Csoma Sándor Reformá-
tus Iskola Táncterme. A belépés díjtalan.
Március 13. péntek 18.00: Nánási Fonó 
– néptánctanítás kicsiknek, nagyoknak. 

Rendező: Cifraszűr Néptánc Egyesület. 
Zenél a Bürkös Zenekar.
Helyszín: Kőrösi Csoma Sándor Reformá-
tus Iskola Táncterme. A belépés díjtalan.
Március 15. (vasárnap):  Nemzeti Ünnep 
– megemlékezés az 1848/49-es forrada-
lom és szabadságharc 172. évfordulóján. 
14.00: Ünnepi műsor néptánc előadással 
és toborzással. Koszorúzás a Petőfi, majd a 
Kossuth szobornál. Közreműködik: a Bocs-
kai AMI néptánc tanszaka, valamint a Ná-
nási Hajdú Bokréta Hagyományőrző Egye-
sület. 15.15: A pályázatokon, versenyeken 
eredményesen szerepelt diákok jutalmazása 
a művelődési központ színháztermében.
Március 20. (péntek) 19.00: Körúti 
Színház: Zsákbamacska – zenés vígjáték.
Mit tehet egy talpraesett vidéki kislány, 
amikor megtudja, hogy imádottja - akit 
egyelőre csak az újságokból ismer, és aki a 
sport és technika megszállottja - széltében-
hosszában hangoztatja: a szerelem olyan, 
mint a zsákbamacska. Számára a nők csak 
röpke kalandot jelentenek. Egy-egy hétvé-
ge, de hétfőn már ne is kelljen nekik vissza-
köszönni! Nincs más hátra, az ilyen rendít-
hetetlen „machó”-t meg kell szelídíteni. A 
darab végére kiderül, mi a nagyobb divat: 
a sport és a technika, avagy az „elavult”, 
örökzöld szerelem. A főbb szerepekben: 
Esztergályos Cecília, Placskó Emese, Pe-
csenyiczki Balázs. Az előadás a Bocskai 
Korona Színházbérlettel látogatható. Je-
gyek elővételben 3 400 Ft/fő, illetve 3 000 
Bocskai Korona/fő áron kaphatók a műve-
lődési központ információjában.

 MOZIMŰSOR
2020. március 7. (szombat)
15.00: Előre (magyarul beszélő, amerikai 
animációs vígjáték, kalandfilm, 114 perc, 
2020, 3D)
17.00: Ragadozó madarak (és egy bizo-
nyos Harley Quinn csodasztikus felsza-
badulása) (magyarul beszélő, amerikai ak-
ciófilm, krimi, kalandfilm, 109 perc, 2020)
19.00: Mint egy főnök (magyarul beszélő, 
amerikai vígjáték, 83 perc, 2020)
2020. március 8. (vasárnap)
15.00: Előre (magyarul beszélő, amerikai 
animációs vígjáték, kalandfilm, 114 perc, 
2020, 3D)
17.00: Ragadozó madarak (és egy bizo-
nyos Harley Quinn csodasztikus felsza-
badulása) (magyarul beszélő, amerikai ak-
ciófilm, krimi, kalandfilm, 109 perc, 2020)
19.00: Mint egy főnök (magyarul beszélő, 
amerikai vígjáték, 83 perc, 2020)
2020. március 9. (hétfő)
17.00: Előre (magyarul beszélő, amerikai 
animációs vígjáték, kalandfilm, 114 perc, 
2020, 3D)
19.00: Mint egy főnök (magyarul beszélő, 
amerikai vígjáték, 83 perc, 2020)
2020. március 14. (szombat)
15.00: Előre (magyarul beszélő, amerikai 
animációs vígjáték, kalandfilm, 114 perc, 
2020, 3D)
17.00: Mint egy főnök (magyarul beszélő, 
amerikai vígjáték, 83 perc, 2020)
19.00: 1917 (magyarul beszélő, angol-ame-
rikai háborús filmdráma, 119 perc, 2019)
2020. március 15. (vasárnap)
15.00: Előre (magyarul beszélő, amerikai 

animációs vígjáték, kalandfilm, 114 perc, 
2020, 3D)
17.00: Mint egy főnök (magyarul beszélő, 
amerikai vígjáték, 83 perc, 2020)
19.00: 1917 (magyarul beszélő, angol-ame-
rikai háborús filmdráma, 119 perc, 2019)
2020. március 16. (hétfő)
17.00: Előre (magyarul beszélő, amerikai 
animációs vígjáték, kalandfilm, 114 perc, 
2020, 3D)
19.00: Mint egy főnök (magyarul beszélő, 
amerikai vígjáték, 83 perc, 2020)
A műsorváltozás jogát fenntartjuk!
2020. március 21. (szombat)
15.00: Előre (magyarul beszélő, amerikai 
animációs vígjáték, kalandfilm, 114 perc, 
2020, 3D)
17.00: Mint egy főnök (magyarul beszélő, 
amerikai vígjáték, 83 perc, 2020)
19.00: Bloodshot (magyarul beszélő, ame-
rikai fantasztikus, akció film, dráma, 109 
perc, 2020)
2020. március 22. (vasárnap)
15.00: Előre (magyarul beszélő, amerikai 
animációs vígjáték, kalandfilm, 114 perc, 
2020, 3D)
17.00: Mint egy főnök (magyarul beszélő, 
amerikai vígjáték, 83 perc, 2020)
19.00: Bloodshot (magyarul beszélő, 
amerikai fantasztikus, akció film, dráma, 
109 perc, 2020)
2020. március 23. (hétfő)
17.00: Előre (magyarul beszélő, amerikai 
animációs vígjáték, kalandfilm, 114 perc, 
2020, 3D)
19.00: Mint egy főnök (magyarul beszélő, 
amerikai vígjáték, 83 perc, 2020)
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Tisztelt Lakosság!

Értesítjük Önöket, hogy 
2020. március 11-én, szerdán 8-14 óráig

Hajdúnánás, Bartók Béla krt. 
27. szám alatti ingatlanon 
(volt textilüzem udvarán)

a háztartásokban összegyűlt, feleslegessé vált, megbontat-
lan állapotú (nem szétszerelt) fémtartozékokkal rendelkező 
elektromos berendezések (pl.: hűtőgépek, centrifugák, 
mosógépek, gáztűzhelyek, rezsók, mikrohullámú sütők, 
televíziók, számítógépek, monitorok…stb.) térítésmentes 
leadására van lehetőség
        
  Hajdúnánás Városi Önkormányzat

Elektromos lomtalanítás Kedves Hajdúnánási Hölgyek!
Hamarosan meghívást kapnak a soron következő mammográfiai szű-

rővizsgálatra, melyre 2020. márciusában kerül sor. Az emlőszűrésre két-
évente a 45-65 éves korcsoportba tartozó hölgyek kapnak névre szóló 
meghívást, amelyet térítésmentesen vehetnek igénybe, s elsősorban az 
emlő daganatos betegségeinek kiszűrésére irányul.
Az emlőrák a nők leggyakoribb daganatos betegsége. Évente mintegy 

2800 nő veszti életét emlőrák következtében, 7500 új megbetegedés 
fordul elő, és minden 11. nő mellében alakul ki rosszindulatú daganat.  
Az adatok ijesztőek, és mégis az érintett lakosság kevesebb mint 40%-a 
veszi igénybe a térítésmentes szűrővizsgálatokat.
A vizsgálat szervezett, fájdalommentes és a legmodernebb eszközökkel 

történik Debrecenben az Emlőszűrő Centrumban. Az önkormányzat 
az utazáshoz térítésmentesen autóbuszt biztosít, 2020. március 16., 
18., 20. és 24. napokon. Az autóbuszos utazás igényét telefonon a 06-
52-381-811-103-as melléken vagy személyesen a Védőnői Szolgálat 
Hajdúnánás, Tulipán u. 35. szám alatt kell leadnia 2020. március 11. 
napjáig.
Kérem, hogy az Ön egészsége és szerető Családja érdekében vegyen 

részt a vizsgálaton, hiszen a betegséget könnyebb megelőzni, mint 
meggyógyítani.  

Hajdúnánás, 2020. február 06.
Tisztelettel:

Szólláth Tibor
Hajdúnánás polgármestere

EMLŐSZŰRÉS A HAJDÚNÁNÁSI NŐK SZÁMÁRA 
2020. március 16-24. 

Az életünk a tét, hallgassunk legalább a 
hívó szóra!

A 45 és 65 év közötti nők kétévente 
kapnak mammográfiás szűrővizsgálatra 
behívót. Azért fontos elmenni az emlő-
centrumba vizsgálatra, mert az emlőrák 
korai szakaszában teljesen tünetmentes le-
het és csak szűrővizsgálattal fedezhető fel! 
A még nem tapintható elváltozást is észleli 
a mammográfia. Amennyiben valamilyen 
gyanú van emlőrákra, úgy bármilyen élet-
korban van lehetőség háziorvosi beutaló 
alapján az emlőszűrésre, a mammográfiás 
vizsgálat elvégzésére. 

Ma már a rákos betegségek korai stá-
diumban kimutathatók a modern diag-
nosztikának köszönhetően. Az időben di-
agnosztizált és kezelt betegek hosszabban 
élnek. Egyre hatékonyabbak a személyre 
szabott terápiák. A rák ma már nem ha-
lálos betegség! Akkor válik azzá, ha nem 
ismerik fel időben. A legjobb gyógyulási 
esélyt egy emlőrákos beteg számára a da-
ganat korai felismerése jelenti, amikor a 
betegség csak az emlőre lokalizálódik. A 
korai felismerésért maguk a nők tehetnek 
legtöbbet azzal, ha elmennek a szűrésre. A 
szűrés célja a tüneteket és panaszokat még 
nem okozó daganatok felismerése azért, 
hogy a vizsgált személy még a betegség 
tünetmentes, korai állapotában kerüljön 
orvosi kezelésre. 

Az emlőrák a nők egyik leggyakoribb 
betegsége, mely a nők 8 – 10 %-ánál ki-
alakul. Évente több mint 8 ezer új emlő-
rákos beteget fedeznek fel hazánkban és ez 
a szám egyre növekszik! Idősebb korban 

gyakori, de előfordul 30 év alatt és kis szá-
zalékban férfiaknál is. 

Emlőrákra figyelmeztető jel, ha a mellre 
vagy a mellbimbóra gyakorolt enyhe nyo-
más hatására csomó, megvastagodás, kö-
teges elváltozás tapintható a mellben, ha 
az emlő alakja torzul, zsugorodik, az em-
lőbimbó vagy az emlő bőre behúzottá vagy 
megvastagodottá válik, ha az emlő bőrén 
olyan seb jelenik meg, amelynek nem 
tudja az okát, s nem gyógyul, ha a mell-
bimbójából váladék szivárog vagy mellét 
(a menstruációtól függetlenül) visszatérő-
en fájdalmasnak, duzzadtnak érzi. A nők 
nagy része maga fedezi fel emlődaganatát 
úgy, hogy csomót észlel a mellében. Ez az 
esetek jelentős részében már későn törté-
nik meg, ráadásul sokan halogatják az or-
voshoz fordulást is. Az emlőrák diagnosz-
tizálásakor az idő létfontosságú! Tünetek 
észlelése vagy akár csak gyanú esetén a 
legrosszabb választás a halogatás. Ismerje 
fel a tüneteket és cselekedjen gyorsan! Ne 
féljen vagy szégyelljen haladéktalanul or-
voshoz fordulni! 

Havonta javasolt az önvizsgálat, de 
ez nem helyettesíti az orvosi vizsgálatot, 
melyet az orvos javaslatára szükség esetén 
mammográfiás és egyéb vizsgálatokkal kell 
kiegészíteni. A mammográfia okozta sugár-
terhelés alacsony. Speciális technikával az 
emlőt 5 – 10 másodpercre összenyomják a 
röntgen felvétel idejére azért, hogy a lehe-
tő legkevesebb sugárzással a legjobb kép-
minőséget érjék el. A vizsgálat általában 
nem jár nagyobb kellemetlenséggel vagy 
fájdalommal! Ha a mammográfián gyanús 

elváltozás van, az nem mindig jelent daga-
natot, de további kivizsgálásra visszahívják 
a beteget. 40 éves kor alatt és terhességben 
a mellek ultrahangos vizsgálata az elsőd-
leges módszer (a nőgyógyász által végzett 
tapintás mellett). Ajánlott évente eljárni 
ultrahangos vizsgálatra azon lányoknak, 
akik családjában előfordult mell, vagy 
petefészekrák, valamint akik elmúltak 20 
évesek és hosszabb ideje szednek fogamzás-
gátlót, továbbá akiknek implantátuma van. 

Az emlőrákos betegek kezelése több fá-
zisból áll. A terápiák fajtáját és sorrendjét 
a daganat biológiai jellemzői határozzák 
meg a szövettani típustól függően. A ke-
zelés mindig egyénre szabott! A sebészek 
arra törekednek, hogy a szükséges, de 
lehető legkisebb beavatkozást végezzék 
el. Ha nagy az áttét-képződés kockázata, 
akkor kemoterápiára, majd sugárkezelésre 
is sor kerül. Az utóbbi időben számos új 
kezelést is bevezettek (hormon-kezelés, bi-
ológiai terápia). Minden attól függ, hogy a 
diagnosztizálás idején mekkora a daganat, 
az melyik szövettani típusba sorolható, a 
környező nyirokcsomókban alakult-e már 
ki áttét, a tumorsejtek átterjedtek-e már 
más szervekbe is. 

A korai stádiumban diagnosztizált em-
lőrák esetében hozzávetőleg 80%-os gyó-
gyulási esély biztosítható, azaz jó a teljes 
gyógyulás lehetősége, de a késői stádiumú 
áttétes emlőrákok esetében ez az arány 
mindössze 15% körüli. Ezért fontos a szű-
rővizsgálatra elmenni!

Dr. Bencs József 
sebész szakorvos

Meglepetés
Dodával, Annával meglepetés napom 

volt Debrecenben. Olyan névnapi húha.  
Na, ugye?! Mint tudjuk, az élet olyan, 
hogy fordítja a jókat is vissza… A megle-
petés tökéletes volt, mert Dotyka (részint 
aerobik - oktató) közölte velem, hogy kö-
vér vagyok. Tehát irány Debrecen! Lakásá-
tól öt percre a stúdió, de a tempó, amivel 
haladtunk, már elég is lett volna a teljes 
edzésnek. 

Bent olyan rázós gépek voltak ..  Na-
gyon hatásosak, én pl. a harmadik prog-
ram után már nem tudtam határozottan 
állást foglalni, hogy 3x5 az 15, vagy 30. 
Mindez nem zavarta az én gyönyörű 58 
kg-os lányomat, villámként cikázva az 
edzőteremben, adta a kezembe, a lábam-
ra a súlyokat, míg én megpróbáltam a 
talajon, hason csendben maradni, hátha 
nem vesz észre. De észrevett, és számolt 
és bíztatott.  Az se segített sokat, hogy 
csak minden második számolást vettem 
komolyan, (egy gyerek ne magyarázzon 
nekem!). De amikor újra menni akartam, 
(hiszen azt meg csinálom már mióta) úgy 
éreztem, elölről kell kezdenem mindent.  
Én, már bizonyos ezoterikus tanfolyamo-
kon hallottam az „új energiában” a vissza-
fiatalodás lehetőségéről. De, hogy pont itt 
a torony mellett, és ennyire vissza, és ilyen 
gyorsan…!  A „meglepetésem” teljes volt.    
No, így..  Persze rengeteg mást is csinál-
tunk, de vacsorázni már nem akartam. Az 
igazság az, hogy sokat jár a fejemben azóta 
is a citromos víz… 

Marth P. Ildikó
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Tér-Fél: A tábla 
után olcsóbb?

A Jókai utca – Baross utca keresztező-
désében még mindig gyakran történik 
baleset.

– Ott a tábla, mégsem adta meg elsőbb-
séget! – mondja egy-egy alkalmi nézelődő. 
Nincs viszont a védett úton olyan tábla, 
amely azt jelezné: elsőbbségem csak akkor 
van, ha meg is kapom azt. Nincs, nem is 
lesz, de ettől még létezik a szabály. 

Nem is lehet, nem is kell mindent 
táblával szabályozni. Ha a Bem utcáról 
a Mártírok útjára kanyarodunk, az itt 
látható jelzést láthatjuk. Az egyirányú 
forgalom jelzés rendben van, de miért 
a megállni tilos tábla és miért éppen 10 
méter? Biztosan a tartórúd jobb kihaszná-
lása érdekében. El is fér ott. DE! Nagyon 
egyszerűen: a kereszteződésben 5 méteren 
belül, gyalogátkelő előtt 5 méteren belül 
(utána is) megállni tilos. Akkor miért van 
ott a tábla?

Lehet, hogy a személygépkocsik vezető-
inek pénztárcáját akarják kímélni. Az öt-
méteres szabály helyszíni bírságolási tari-
fája 15–30.000 Ft, illetve 25–50.000 Ft, a 
Megállni tilos tábla elnézése 10––20.000 
Ft között van. 

(i. k.)

Kertünk, otthonunk

Minden virágszerető ember álma, hogy 
kertjében sok-sok rózsát neveljen. A fa-
jok és a változatok, a formák és a színek 
sokféleségéből azonban átgondoltan kell 
válogatnunk, ha igazán szép látványt aka-
runk elérni.

A fiatalság rózsája, a szerelem vörös ró-
zsája, a türelem rózsája, a rózsaujjú hajnal, 
a sárga rózsa, a rózsás arc, a rózsaszín, a 
nyár utolsó rózsája. Megannyi formában 
tündöklik a nyelvünk kertjében ez a szép-
séges virág, amelyet oly sokszor énekeltek 
meg a népdalok, foglaltak versbe költők, 
magasztalták írók. A virágok e legkedvel-
tebbike éppúgy otthon van a települések 
portáin, a tanyák udvarán, mint a társas-
házak és a nyaralók kertjében vagy a vil-
lák és a kastélyok parkjában, s mindenütt 
egyforma bőséggel árasztja pompás szí-
neit és illatát. A rózsák iránti "szerelem" 
nagy részben e növény szinte végtelen 
forma-, illat- és színválasztékának tud-
ható be. A futórózsák gyönyörű hátteret 
képeznek. A fajrózsák, valamint a nagy-
virágú (teahibrid) és csoportos virágot 
hozó (floribunda) rózsák dúsan burjánzó 
virágpompát nyújtanak, míg a miniatűr 
rózsák a legkisebb helyeket is nagyszerűen 
ékesítik. 

Jó megoldás a virágos kertben, ha több-
féle rózsát ültetünk együtt, s melléjük ki-
egészítőként alacsony bokros növényeket, 
például levendulát és rozmaringot, vala-
mint évelőket, így gólyaorrféléket, szar-
kalábat és nőszirmot. Ezek a növények 
kiemelik a rózsák szépségét, és érdekessé 
teszik a kertet akkor is, amikor a rózsák 
éppen nem virágzanak.

HOGYAN ÉS MIKOR METSSZÜK A 
RÓZSÁT?

A rózsabokrok metszése kihívás sok 
ember számára, viszont nagyon jót tesz a 
növényeknek. Azért kell metszeni a rózsa-
töveket:
• hogy elősegítsük az új hajtások és virá-

gok növekedését,
• hogy eltávolítsuk a sérült és elhalt hajtá-

sokat és ágakat,
• hogy javítsunk a légáramláson a növény 

körül,
• hogy formás alakot tudjunk adni a fejlő-

dő növénynek.
Ezen a helyen soroljuk fel a rózsamet-

szés alapvető szabályait:
• Használj tiszta és éles eszközöket (kés, 

olló, fűrész)!

• A növényt egészében nézd, de a met-
szést a növény tövétől kezd!

• Úgy metssz, hogy a rózsabokor belső ré-
sze is elegendő napfényt kapjon, és jól 
átjárja a levegő!

• A metszést 45 fokos szögben végezd a 
vessző felső részén kb. fél centire egy 
kifelé néző rügy felett!

• Bizonyosodj meg afelől, hogy a vágás 
felülete sima legyen!

• Távolítsd el az összes eltört, elhalt, beteg 
ágat!

• Vágd addig vissza a vesszőt, ameddig 
annak belseje nem fehér színű!

• A gyenge és sokágú vesszőket is távo-
lítsd el!
A legtöbb rózsa alapmetszése tavasszal 

történik a Phorsytia (aranyvessző) virágzá-
sával egyidőben, ami azt jelzi, hogy eljött a 
metszés ideje. Ha nincs ilyen növényünk, 
akkor azt figyeljük, hogy mikor kezdenek 
a rózsa rügyei duzzadni, vagy amikor a 
vesszőn lévő dudorok megnőnek és bepi-
rosodnak.

ÉRDEKESSÉG: Rózsák a történelem-
ben és a kultúrákban. A rózsák története 
egyidős lehet az emberiség történetével. 
Legősibb ábrázolásaink, feljegyzéseink 
és archeológiai leleteink igazolják, hogy 
a sokoldalú dísznövény végigkísérte a ci-
vilizációk fejlődését és bukását is. A ró-
zsák szimbolikája igen összetett, az egyes 
kultúrák ismeretével együtt értelmezhető 
igazán.

Az egyiptomiak szeretett halottjaikat 
rózsával együtt engedték el a túlvilágba.

A görög és a római mitológia közpon-
ti eleme a rózsa. Zeusz a Titánok feletti 
győzedelme után rózsakoszorús ünnep-
lésben részesült. A szerelem istene, Ámor 
szárnyai rózsalevelekből voltak, szíveket 
sebző nyilai pedig rózsatüskék. Róma má-
jus 23-án, Rosaria ünnepén a szerelem és 
termékenység istennőjének, Vénusznak a 
rózsáival köszöntötték a tavaszt. Szapphó 
nevezte először a rózsát a virágok királynő-
jének, míg Seneca a rózsák hajtatását ok-
tatta. Kleopátra térdig rózsában csábította 
el Marcus Antoniust

A keresztény világban, kifejezetten a 
római katolikus vallásban Szűz Mária 
szeplőtlen tisztaságának a fehér, míg ön-
feláldozó szeretetének a vörös rózsa a jel-
képe. Szent Domonkos nevéhez fűződik 
a rózsafüzér bevezetése. A reneszánsz ide-
jére az uralkodói hatalom jelképévé vált. 
VII. Henrik király a rózsák háborúja után 
egyesítette a York és Lancaster uralkodó 
házakat, s a rózsa azóta is a Brit uralko-
dóház jelképe. (Így sorolhatnánk tovább!)

Gut István

Ez itt az Ön hirdetésének
a helye! 

Hirdessen Ön is
a Hajdúnánási Újságban!
Telefon: 06-70/375-66-53

A Hajdúnánási Újság
következő számának megjelenése:

2020. március 19.
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Átigazolási hírek 
a tavaszi rajt előtt

Megkezdődött a 2019/2020 év Megyei I 
osztályú labdarúgó mérkőzések tavaszi sze-
zonja. Elsőként had tájékoztassuk olvasó-
inkat a csapat körül történt változásokról, 
átigazolásokról.

Február 14-én véget ért az átigazolási 
időszak, így a csapatok már nem nagyon 
tudnak keretükön változtatni.

Számunkra ez a tél több távozót hozott, 
mint érkezőt és elmondhatjuk, hogy az új 
emberek nem az öregebb generáció tagjai.

Nézzük a változásokat:
A tél folyamán öt játékos gondolta úgy, 

hogy tavasszal más környezetben próbál 
maradandót alkotni. Ketten országot, ket-
ten megyét váltottak és egy játékosunk pe-
dig hazatért szülő városába.

Akik országot váltottak:
PÁZMÁNDI DÁVID és VÍGH LE-

VENTE: Ausztriában folytatják pályafu-
tásukat és tavasszal az SV Europlan Pram 
összeállításában találkozhatunk majd ne-
vükkel.

Akik megyét váltottak:
LÁSZLÓ TIBOR és KONDORA 

KONRÁD: A két nánási labdarúgó, a 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye , Megye II. 
Pannónia Zrt csoportjában szereplő Tisza-
vasvári csapatát választotta. A szomszédvár 
még nem mondott le a feljutásról, így a két 
játékos nagy segítséget jelenthet majd.

Aki hazatér:
FODOR JÁNOS: Több éve segíti csa-

patunkat és most jutott arra a döntésre, 
hogy haza igazol! Csapatunktól nem sza-
kad el teljesen, hisz az U-16-os korosztályt 
ezek után is ő trenírozza.

Távozóinknak sok sikert, új csapata-
ikban pedig sérülésmentes mérkőzéseket 
kívánunk!

Érkezők:
Ezen az oldalon három játékos neve sze-

repel! De ide sorolhatjuk a sérülését maga 
mögött hagyó CSATÁRI DÁVIDOT és az 
újra nánási szerelést öltő KOVÁCS GER-
GŐT!

Akik most érkeztek:
SOMOGYI MIHÁLY OLIVÉR: 

A még mindig csak 20 éves futballista 
Konyáron kezdte pályafutását. Szerepelt 
ezek után a Debreceni LA, a DVSC után-
pótlás csapataiban, a DSI-ben, a DASE 
csapatában, de székhelyét most a Borsod 
megyei I. osztályban szereplő Mád FC csa-
patából teszi át Nánásra.

BORBÉLY MILÁN:
A 2000-ben született labdarúgó a 

DVSC-DLA, a DSI és a Hajdúböszörmé-
nyi TE utánpótlásában pallérozódott. A 
tehetséges játékos Nánáson kóstolhat bele 
a felnőtt futballba. Ez több böszörményi 
tehetségnek is sikerült!

OLÁH PÉTER ZSOLT:
Ő sem az idősebb generáció egyik képvi-

selője! Az 1999-ben született játékos a DSI 
korosztályos csapataiban mutathatta meg 
magát és az eddig lejátszott 248 mérkőzése 
alatt 90 alkalommal volt eredményes. Ő is 
Nánáson lehet először felnőtt csapat tagja.

Rajtuk kívül a nánási utánpótlás több 
játékosa is a felnőtt kerettel készül. Fülöp 
Áron, Vass Ádám már ősszel is a segítsé-
günkre voltak, míg a többiek most kóstol-
hattak bele a felnőtt futballba.

Minden érkezőnek, ifjúsági korosztá-
lyú játékosunknak sok sikert kívánunk a 
tavaszra. Reméljük, játékukkal igazolják 
majd, hogy lehet rájuk számítani.

Kócsi Imre

Tisztelt Olvasók!

Hirdessen Ön is 
a Hajdúnánási Újságban!

Lakossági hirdetéseit (gyászhírek, megemlékezések, adás-vétel stb.)
személyesen a Bocskai Fimszínház (Hajdúnánás, Köztársaság tér 16.) 

épületében található Teleházban is feladhatja, 
a Teleház nyitva tartási idejében.
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NŐI KÉZILABDA NB I/B
VS Dunakeszi - Hajdúnánás SK 29 – 38 
(11 – 18) 
Dunakeszi 120 néző. Vezette: Kovács-Se-
bők, Réti. (február 16.) 
Hajdúnánás SK: Kozma T (kapus), Kilcs 2, 
Zelizi 2, Kelemen 2, Osvai 5, Zihor, Mi-
hovics 6. Csere: Reszegi E (kapus), Cserős, 
Poór 2, Vámosi 6/1, Kozma K 2, Kemény 
3, Hrabina 8/5, Balázs, Tar L. Edző: Molnár 
András
Hétméteres: 6/3, illetve 8/6. Kiállítás: 6 perc, 
illetve 16 perc.
Ifjúsági I. osztály Kelet: MTK Budapest - 
Hajdúnánás SK 30 – 21 (13 – 11)
Budapest 100 néző. Vezette: Obermayer, 
Vindis. (február 15.)
Hajdúnánás SK: Vas (kapus), Szögi 3, Ofra 
3, Tar L 1, Molnár F 1/1, Hrabina 4/1, Ze-
lizi 4. Csere: Zagyva, Nagy N 1, BALÁZS 
3, Nagy E, Cseke, Molnár A, Papp 1. Edző: 
Nagy Attila
Hétméteres: 4/4, illetve 4/2. Kiállítás: 8 perc, 
illetve 6 perc.
Nagy Attila: 7 ember ellen nagyon nehéz 
nyerni, 9 ember ellen lehetetlen! Gratulálok 
az MTK-s lányoknak!

Hajdúnánás SK – Eszterházy SC 23 – 28 
(12 – 13) 
Hajdúnánás 130 néző. Vezette: Ignéczi, Ka-
valecz. (február 23.) 
Hajdúnánás SK: Kozma T (kapus), Kozma 
K, Vámosi 5/1, Kelemen 2, Kilcs 2, Miho-
vics 4, Poór 2. Csere: Mátéfi (kapus), Osvai 
1, Hrabina 2/1, Kemény 4/3, Zihor, Zelizi, 
Balázs, Cserős 1, Tar L. Edző: Molnár And-
rás
Hétméteres: 7/5, illetve 2/1. Kiállítás: 6 perc, 
illetve 18 perc.
Ifjúsági I. osztály Kelet: Hajdúnánás SK – 
Kecskeméti NKSE 29 – 23 (14 – 9)
Hajdúnánás 100 néző. Vezette: Mészáros, 
Szücs. (február 22.)
Hajdúnánás SK: RESZEGI (kapus), Cseke 
1, HRABINA 8/2, OFRA 3, Tar 2/1, Zelizi, 
Nagy E 1. Csere: Vas (kapus), Balázs, Molnár 
A, SZÖGI 10/3, Nagy N, Molnár F 3/1, 
Zagyva 1/1. Edző: Nagy Attila
Hétméteres: 12/8, illetve 6/4. Kiállítás: 8 
perc, illetve 12 perc.
Nagy Attila: Megszereztük első tavaszi 
pontjainkat, aminek örülök, a játékunk sem 
volt rossz, de a jó nem ilyen. Folytatjuk az 
elkezdett munkát. Gratulálok a lányoknak!

              
-kábé-

FÉRFI KÉZILABDA NB II
Hajdúnánás KSE - Szolnoki KCSE 33 - 33 
(17 - 20)
Hajdúnánás 150 néző. Vezette: Dohány, 
Nagy. (február 16.)
Hajdúnánás KSE: Torma (kapus), KISS 7/1, 
Barta D 2, ÖTVÖS T 7, Nyeste 1, ÖTVÖS 
N 9, Dankó 4. Csere: Balázs (kapus), Bécsi, 
Tupicza, Kelemen, Bodogán 1, Juhász, Barta 
A, Nagy-Menyhárt 2, Harsányi. Edző: Ma-
dai Tamás
Hétméteres: 2/1, illetve 6/4. Kiállítás: 10 
perc, illetve 12 perc.
Madai Tamás: Azt is mondhatnám, hogy a 
tabella 2. helyén álló csapattól sikerült egy 
pontot elvennünk. Azonban, ha a végjátékra 
gondolok, a rutintalanságunk miatt inkább 
vesztettünk egy pontot!
Ifjúsági mérkőzés: Hajdúnánás KSE - Szolno-
ki KCSE 32 – 45 (16 – 24)
Hajdúnánás 100 néző. Vezette: Borbély, 
Gyimesi. (február 16.)
Hajdúnánás KSE: Kócsi (kapus), Nagy L 4, 
Szeleczki 5, Nagy-Menyhárt 6, Kujbus, Öt-
vös T 12, Bózsár 1. Csere: Nagy Sz 1, Kiss, 
Bak 3. Edző: Madai Tamás
Hétméteres: 0/0, illetve 0/0. Kiállítás: 4 perc, 
illetve 2 perc.
Madai Tamás: Amíg bírtuk erővel, addig jól 
harcoltunk. Sajnos a második játékrészben 
elfogyott a lendület, a hibáinkat pedig ki-
használta az ellenfél.

Kisvárdai KC - Hajdúnánás KSE 33 - 32 
(15 - 14)
Kisvárda 150 néző. Vezette: Dulai, Pisák. 
(február 22.)
Hajdúnánás KSE: Torma (kapus), KISS 
1, Tupicza, Bodogán 1, Bécsi, ÖTVÖS N 
12/2, Dankó 2. Csere: Balázs (kapus), Barta 
D 3, Juhász, Barta A, Kelemen, Harsányi, 
Nyeste 2, Ötvös T 9, Nagy-Menyhárt 2. 
Edző: Madai Tamás 
Hétméteres: 6/5, illetve 2/2. Kiállítás: 16 
perc, illetve 12 perc.
Madai Tamás: Egy nyerhető mérkőzést 
buktunk el. Sajnos partnerek voltunk a 
gyenge játékvezetői ténykedésben. Kevesebb 
hibával, koncentráltabban kell játszanunk a 
mérkőzés végéig! Kevés, ha csak a mérkőzés 
egyes részeiben játszunk jól!
Ifjúsági mérkőzés: Kisvárdai KC - Hajdúná-
nás KSE 48 – 38 (24 – 22) Kisvárda 50 néző. 
Vezette: Bíró, Gadnai. (február 22.)
Hajdúnánás KSE: Kócsi (kapus), Kiss 1, 
Nagy-Menyhárt 5, Szeleczki 5, Ötvös T 13, 
Hernyák 3, Ötvös Á 3. Csere: Nagy L 1, Nagy 
Sz 2, Bak 4, Bózsár 1. Edző: Madai Tamás
Hétméteres: 5/4, illetve 0/0. Kiállítás: 0 perc, 
illetve 12 perc.
Madai Tamás: Egyik csapat sem foglalko-
zott a védekezéssel. A mérkőzés jelentős részé- 
ben jól tartottuk magunkat, sajnos a végére 
elfogyott az erő.

              -kábé-


