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Felkészült Hajdúnánás a koronavírus 
elleni védekezésre

Pásztortüzek üzenete
 Behajtási Ünnepség 2020. 

Idén október 17-én került sor a hagyo-
mányos Behajtási Ünnepségre a Ken-
dereskertben, mely a Nánás Pro Cul-
tura Nonprofit Kft. szervezésében az 
EFOP-1.5.3-16-2017-00021 „Humán 
szolgáltatás fejlesztése Hajdúnánáson  
és vonzáskörzetében” című pályázat 
keretében valósult meg. A program ez-
úttal kiegészült a Portéka Ház avatásá-
val, illetve a „Magyarok Kenyere – 15 
millió búzaszem” program adományo-
zó ünnepségével.
Nem voltak kegyesek az égiek azokhoz az 
elszánt résztvevőkhöz, vendégekhez, akik 
kilátogattak október 17-én kora délután 
az egyhangú eső szürkeségébe burko-
lózott Kendereskertbe a hagyományos 
Behajtási Ünnepségre. A mára már taka-
ros, gondos gazda keze munkáját dicsérő 
gazdasági komplexumban a barátságtalan 
időjárás ellenére is minden készen állt a 
nagyszabású ünnepségre. Először néptán-

cosaink teremtettek kiváló hangulatot a 
Bürkös Zenekar közreműködésével, majd 
őket követte a nagy rendezvénysátor szín-
padán a Hajdú Bokréta Hagyományőrző 
Egyesület pásztornótákkal, rigmusokkal.

A nap kétségkívül egyik jelentős prog-
ramja volt a Portéka Ház ünnepélyes 
átadója, amely egy jelentős megyei tu-
risztikai projekt, a „Magyar szürkék útja –  
kulturális tematikus útvonal Hajdú-Bihar 
megyében”(Oxenweg)” egyik állomása lesz 
a közeljövőben. A projekt eredménye-
képpen egy olyan Hajdú- Bihar megye 
területén Debrecen – Hajdúböszörmény - 
Hajdúnánás - Balmazújváros - Nagyhegyes 
- Hortobágy - Nádudvar - Hajdúszoboszló 
- Debrecen útvonalon húzódó tematikus 
hálózat jön létre, ahol bemutatásra ke-
rül a korabeli állattenyésztés és a hozzá 
kapcsolódó pásztorélet. Szólláth Tibor 
polgármester köszöntőjében méltatta az 
évszázadokon át élő pásztorhagyományt, 

amely, bár már nem ugyanabban a formá-
ban, de szellemiségében ma is őrzi azokat 
az értékeket, amelyek egykoron teljesen 
magától értetődőek, mindennaposak volt 
a pásztortársadalomban, főként vidékün-
kön a Hortobágy „mellyíkin”.

Pajna Zoltán, a Hajdú-Bihar Megyei 
Közgyűlés elnöke szólt a közel egymilli-
árd forintos fejlesztésről, amely a TOP 
1.2.1.- Társadalmi és környezeti szempont-
ból fenntartható turizmusfejlesztés pályá-
zat, a Széchenyi 2020 program keretében 
valósul meg. Ebben hét település vesz 
részt, benne Hajdúnánás, és amelynek 
egyik eleme a Portéka Ház, ahol szám-
talan turisztikai program valósulhat meg 
az elkövetkezendő időben. Jól példázza 
ezt az a kiállítás is, amely a 80 éves Kele-
ti-főcsatorna építésének kezdeti lépéseit, 
majd a folytatását mutatja be a korabeli 
sajtó tükrében. Tudvalévő, hogy 1940-
ben éppen Hajdúnánáson kezdődött a 

csatorna építése, ahol az első kapavágást 
– a legenda szerint nemzetiszínű nyelű 
kapával – maga Vitéz Nagybányai Hor-
thy Miklós kormányzó végezte el, a Ken-
dereskerttől alig néhány száz méterre. A 
kiállítást a Móricz Pál Városi Könyvtár és 
Helytörténeti Gyűjtemény rendezte. 

Megtisztelte az ünnepséget jelenlétével 
Nagy István agrárminiszter is, aki avató 
beszédében méltatta azt az értékrendet, 
amelyet a pásztortársadalom képviselt 
hosszú évszázadokon át, s amelynek élő 
őrzői a hortobágyi pásztorok. Ők viszik 
tovább azt a magasszintű tudást, ismere-
tet, amellyel ezek a pusztai emberek gon-
dozták, „üzemeltették” a sokszor több 
ezer egyedből álló ménest, gulyát, juhfal-
kát, vagy éppen a kondát emberemlékezet 
óta. A pásztorok a magyar társadalomnak 
olyan jellegzetes elemét alkották, alkotják, 
amely több,  mint foglalkozási csoport. 
Szociális, kulturális, mentális tekintetben 
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Közösségi élet a világjárvány árnyékában

A Hajdúnánási Ezüstkor Nyugdíjas Egye-
sület a január 6-i közgyűlésen elfogadta a 
2020. évre szóló munkatervét. A végrehaj-
tás is a megszokott módon indult: janu-
ár 21-én énekkarunk fellépett a Magyar 
Kultúra napi rendezvényen, február 11-én 
előadtuk az „Ének a szalmáról” c. színpadi 
játékot 30 fős szereplővel, február 20-án 
megtartottuk a szokásos farsangi rendez-
vényünket 150 fő részvételével.  Március 
2-án a csapókerti Művelődési Házban is-
mét bemutattuk az „Ének a szalmáról” c. 
műsorunkat, majd március 5-én tartottuk 
meg Nőnapi rendezvényünket a Nyakas 
Farm új közösségi helyiségében.

Aztán jött a járvány, a karantén. Ott-
hon maradtunk, majd vártuk az élet újra 
indulását. A márciusra, áprilisra, májusra 
tervezett programok, rendezvények, ki-
rándulások elmaradtak. Az újraindulás 
reményében június 2-ra és június 10-re 
szabadtéri énekkari próbát szerveztünk 

a Ligetbe. Ezt követően a Művelődési 
Házban folytattuk a felkészülést a XIV. 
Katonadal fesztiválra, az augusztus 26-ra 
halasztott Tiszacsegei sport- és kulturális 
találkozóra.

A hosszú bezártságból vágyott már min-
denki a kimozdulásra, a klubtársakkal va-
ló találkozásra. Igyekeztünk ezt az igényt 
szabadtéri programokkal kielégíteni: részt 
vettünk 40 fővel a július 4-i Aratónapon, 
augusztus 13-án megtartottuk az Unoká-
zós napot 80 fővel, majd két szalonnasü-
tést szerveztünk a Ligetbe 30-40 fő rész-
vételével. Augusztus 26-án részt vettünk 
a Tiszacsegei sport- és kulturális találko-
zón, ahol fellépett éneklő csoportunk és 
az ügyességi versenyen való teljesítésért is 
elhozta 5 fős csapatunk a II. helyezettnek 
járó kupát.  A Katonadal fesztiválon is 
dobogós helyen végeztünk. Megtartottuk 
szeptember 24-én a III. negyedéves név- 
és születésnaposok köszöntését és szép na-

pot töltöttünk október 3-án a Sárospatak 
és környékeire szervezett kiránduláson. 
Több tervezett rendezvényünk elmaradt a 
járvány miatt, de a lehetőségeket igyekez-
tünk kihasználni.

A rendezvényeink sikeresek voltak, az 
alapvető óvintézkedéseket betartottuk, a 
vírus egyelőre elkerült bennünket, de itt 
van közöttünk, egyre jobban terjed, nem 
vagyunk biztonságban.

Úgy tűnik egyre nagyobb a kockázata 
a közösségi rendezvények szervezésének, 
a rendezvényeken való részvételnek a 
szabályok betartása mellett is. Nem va-
gyunk, úgy tűnik nem is leszünk felsőbb 
rendeletekkel, utasításokkal korlátozva, 
letiltva. Nem kötelez, nem kényszerít sen-
ki semmire. Rajtunk múlik, rohanunk-e 
önként és dalolva a veszélybe, vagy felelő-
sen döntünk és  kerüljük a bajt, amíg nem 
késő! Mindenki maga köteles a döntéseket 
meghozni. Fel kell mérni (ha lehet) hol 

a határ, meddig lehet, szabad az ésszerű 
kockázatot vállalni. Senki nem látja, nem 
tudja előre, hogy mikor, hol, kitől fogjuk 
a vírust elkapni. Veszélyeztetett csoportba 
tartozunk. A gyermekek, unokák igyekez-
nek óvni, védeni bennünket kiszolgálással 
és korlátozásokkal. Igazuk van! Számunk-
ra egyetlen jó megoldás a megelőzés! Ké-
pesek vagyunk a döntéseket meghozni. 
A napjainkban tapasztalható folyamatok 
alapján (1000 főnyi új beteg, 10-20 el-
hunyt) egyetlen jó döntés lehet a vissza-
húzódás, az önkorlátozás!

Fel kell adni néhány hónapot – ez ta-
vasszal bevált – hogy élhessünk még szép 
nyugdíjas éveket gyermekeink, unokáink 
örömére.

Tímári Balázs
egyesület elnöke

is karakteresen elkülönülő, saját arculatú 
részét képezték a magyar társadalomnak.

Miniszter úr a Portéka Ház kapcsán 
elmondta, hogy ez a létesítmény egyfajta 
központja lehet a helyi agroturizmusnak; 
itt minden adott ehhez, hiszen egy élő, 
működő gazdaság keretein belül fogad-
ja és fogadhatja a vendégeket, nemcsak 
helyből, hanem máshonnan is. A Kele-
ti-főcsatorna kiállításról szólva emlékez-
tetett arra, nincs új a nap alatt, hiszen 
eleink már a 19. század közepe táján azon 
gondolkodtak, hogyan lehetne öntözési 
lehetőséget biztosítani a Tisza-völgyében 
a biztonságos növénytermesztés érdeké-
ben. Az eredeti elképzelés egyébként egy 
hajózható csatorna volt, amelyben a tisza-
vasvári és hajdúnánási kikötők részletes 
terveit 1943-ban ki is dolgozták, azonban 
a bakonszegi hajózsilip megépítésének el-
maradása ezt már nem tette lehetővé.  

A Portéka Ház ünnepélyes avatását kö-
vetően került sor a Magyarok Kenyere – 15 
millió búzaszem program adományozó 
ünnepségére. Az éppen 10 éves mozga-
lom ez évi utolsó állomása Hajdúnánás 
volt, ahol Jakab István, az Országgyűlés 
alelnöke, a MAGOSZ elnöke Szólláth 
Tiborral, a NAK Hajdú-Bihar Megyei 
Szervezetének elnökével együttesen adta 
át a támogatott szervezetek képviselői 
részére az adományokat. Hajdú-Bihar 
megyében idén 351 adományozó jóvol-

tából 82 tonna búza gyűlt össze, ami 15 
tonnával több, mint az elmúlt évi meny-
nyiség. Megyénkből több segélyszervezet 
is részesült a lisztadományból.

A folytatásban érkeztünk el a behajtás 
ceremóniájához, amelyet Buczkó József 
néprajzkutató vezetett. A program a hor-
tobágyi csikósok látványos bemutatójával 
vette kezdetét, amit a számadás követett.

A behajtási ünnepség a hagyományos 
pásztortűz gyújtásával ért véget, amely 
egyben szimbolikus jelentőségű is. Míg 
egykoron a pásztorszállás környékén fo-
lyamatosan égnie kellett az őrtűznek, hi-
szen a legelőn lévő pásztornak ez mutatta 
az utat hazafelé, nekünk kései utódoknak 
pedig szintén egyfajta útmutatás, jelző-
tűz, amit nem szabad kialudni hagyni. 
Folyamatosan táplálni kell, hogy a tűz 
melegéhez, a kisebb-nagyobb közösség 
biztonságához visszataláljunk, így őrizve 
eleink munkájának folytonosságát, szik-
laszilárd értékrendjüket. 

(erzsé)
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„Ősz szele zümmög, 
aluszik a nyár már.” 

Szerencsére ez a mondat nem volt elmond-
ható a 2020. október 9-én megrendezésre 
kerülő Őszi vásárunk napjára, amelyet a 
Hajdúnánási Református Óvodánk szer-
vez minden évben. 

Ebben a 2020-2021-es nevelési évben 
hagyományosnak nem mondható módon 
kellett megszerveznünk rendezvényünket. 
A jelenlegi járványügyi helyzet miatt más 
helyszínt kellett keresni és a szülői jelenlé-
tet kizárva kellett lebonyolítani a teremtés 
hete alkalmából megrendezésre kerülő vá-
sárunkat. Arra törekedtünk, hogy az óvo-
dai hétköznapok rendszerébe becsempész-
szük az ünneplés varázslatos hangulatát. 
Ezáltal „ez a nap más” lett, mint a többi. 

Tízórai után a csoportok kivonultak az 
épület előtti térre, ahol közös éneklés után 
rövid áhitaton vehettünk részt Nt. Gacsá-
lyi Gábor közreműködésével. 

Ezután az óvodánk dolgozói népdalok-
kal kedveskedtek a gyerekeknek, majd a 
Csillag csoportosok a meleg napsugarak 
társaságában, ünnepi műsorukkal, peda-
gógusaik és dadus nénijük támogató segít-
ségével igazi vásári hangulatot varázsoltak 
elénk. 

A vásári forgatag után tagintézmé-
nyünk vezetője, Tóth Gáborné ismertette 
a gyerekekkel a nap programjait. 

Szerepelt közöttük különböző helyszí-
neken: őszi akadálypálya, játékos ejtőer-
nyőzés, kézműves alkotó terasz, „Tök jó!” 
ügyességi verseny és „De jó a dió…” zenés 
játékok. 

Mire a gyerekek meglátogattak min-
den helyszínt, kellemesen elfáradtak, de a 
lelkesedésük nem hagyott alább. Sőt! Mi-
után minden csoport végzett a feladatok-
kal, ismét összegyűltünk, ahol megünne-
peltük óvodánk kilencedik születésnapját. 
Természetesen, mint minden születésna-
pon, idén sem maradhatott el a torta, ami 
nagy meglepetést okozott a gyerekeknek. 

A program zárásaként ebéd és uzson-
na után, a szülői munkaközösségi tagok 
vásárra bocsátották a pedagógusok és a 
szülők által készített termékeket.

Köszönetet mondok a gyerekeknek, 
szülőnek, valamennyi munkatársamnak 
és mindenkinek, akik hozzájárultak az 
Őszi vásárunk eredményes lebonyolítá-
sához. 

Különleges módon, élményszerűen 
sikerült lebonyolítani ezt a vásárt és szü-
letésnapot, hiszen óvodánk területén még 
nem került megrendezésre ilyen rendez-
vény. 
 Tikászné Sebők Betti
 óvodapedagógus

Hajdúnánáson felkészültek a koronavírus-járvány 
elleni védekezésre

Városunk felkészült a koronavírus-jár-
vány második hullámára: rengeteg ta-
pasztalatot szereztünk az első hullám 
időszakában, a védekezéshez szükséges 
eszközök, fertőtlenítőszerek, maszkok 
rendelkezésünkre állnak – hangsúlyoz-
ta a város polgármestere.

Az elmúlt hetek, napok bebizonyítot-
ták, hogy a koronavírus itt van közöttünk, 
együtt kell élnünk vele, de emellett min-
dent meg kell tennünk, hogy megfékez-
zük a terjedését.

Legfrissebb adatok alapján 56 igazolt 
koronavírussal fertőzött személy volt 
városunkban. Az aktív fertőzöttek szá-
ma 24. Egy személyt kórházban ápol-
nak. Sajnos van egy elhunyt személy – 
tájékoztatott Szólláth Tibor.

A tavasz folyamán a közintézménye-
inkben dolgozóknak, a 65 év feletti, majd 
minden hajdúnánási háztartásba igyekez-

tünk eljuttatni 1 darab mosható szájmasz-
kot. A nyár végén, a második hullám előtt 
célul tűztük ki, hogy minden 7 éven felüli 
gyermek számára igyekszünk biztosítani 
egy darab mosható szájmaszkot. Nagyság-
rendileg 2000 darab mosható szájmaszk 
átadására került sor az elmúlt hetekben 
általános és középiskolás intézményveze-
tők részére.

Összességében a Helyi Sajátosságok 
munkacsoport az elmúlt hónapokban 
közel 17 ezer darab szájmaszkot gyár-
tott le a városnak, melyet ezúton is kö-
szönök városunk nevében.

Az elmúlt időszakban a Városházán 
maszk használatot rendeltünk el, ugyan-
ezt kérjük az ide érkező ügyfelektől is. Az 
önkormányzat automata kézfertőtlení-
tőket és lábfertőtlenítőket helyezett el a 
bejáratoknál.

Az ügyféltérbe csak digitális, érintés-

mentes lázmérés után lehet belépni. Fo-
lyamatosan fertőtlenítjük a köztereket 
buszmegállók, padok, játszóterek és a 
kondiparkok tekintetében.

Mindemellett tavasz óta folyamato-
san él az az információs vonal, amely 
segíti a tájékozódást, az információk 
eljuttatását a járványhelyzettel kapcso-
latban.

Fontos kiemelni, hogy ezen a vonalon 
csak a koronavírussal kapcsolatban ad 
tájékoztatást a Család-és Gyermekjóléti 
Szolgálat Központ készenléti szolgálata a 
lakosság sürgősségi és krízis helyzetekben 
történő azonnali segítségnyújtás érdeké-
ben. A házi segítségnyújtás kapcsán el-
mondható, hogy eddig is tudott segíteni a 
Központ a rászorulóknak a bevásárlásban, 
gyógyászati segédeszközök megszerzé-
sében, ezért ezt tovább folytatjuk – hang-
súlyozta a polgármester.

Az információs vonal az alábbi telefon-
számokon érhető el: 06 70 3389-229; 06 
70 3734 473

Továbbra is várjuk az önkormány-
zat által létrehozott szociális pénzügyi 
alapba a támogatásokat, melyet a szo-
ciálisan hátrányos helyzetű családok 
megsegítésére hozott létre az önkor-
mányzat.

Számlaszám: 11738077-15372662-
10220003

Kérek mindenkit, akinek van lehető-
sége és meg tudja tenni, ebbe a pénzügyi 
alapba befizetve tudja támogatni azokat a 
rászorulókat, akik ebben a helyzetben ta-
lán még kiszolgáltatottabbak.

A legszükségesebb lépéseket megtettük, 
további intézkedésekre egyelőre nincs 
szükség – emelte ki Szólláth Tibor pol-
gármester.

Nemzeti gyásznap
1849. október 6. a nemzet egyik leg-
sötétebb napjaként vonult be a magyar 
történelembe: ekkor végezték ki Pesten 
Batthyány Lajos miniszterelnököt, Ara-
don pedig a szabadságharc tizenkét tá-
bornokát és egy ezredesét.

Október hatodikán Hajdúnánáson is 
az aradi vértanúkra emlékeztünk, azokra 
a hőseinkre, akik életüket adták a magyar 
szabadságért.

Kocsis Áron önkormányzati képviselő

Makláry Lajos Városi Énekkar



4 Hajdúnánási Újság 2020. október 22.

A Nánás Pro Cultura Non-
profit Kft. programajánlója

október 23. (péntek):
A koronavírus terjedésének megelőzése 
és a lakosok egészségének védelmében 
az október 23-i ünnepi megemlékezés 
és a városi koszorúzás elmarad! 
november 6. (péntek) 18.00: KÖZBEN 
– dokumentumdráma Gobbi Hildáról, a 
magyar színháztörténet ominózus alakjá-
ról – Nagy Dóra színésznő előadásában.
Gobbi Hilda mind színészként, mind 
magánemberként öntörvényű, szenvedé-
lyes és karakán figura. Nő, de nem naiva, 
feltűnő, mégsem szép. Androgün figurája 
már fiatal korában lehetővé tette, hogy 
ne hátrányként kezelje az öregedést, ne-
ki nem kellett beleöregednie egy idősebb 
szerepbe sem, amelyeknek a száma az öt-
százat közelítette meg pályafutása során 
(nagymamák és boszorkányok). Sose vol-
tak szerepálmai, ezért sosem szenvedett. 
„A parókák és a lelkek nem őszülnek” - 
mondta gyakran.  Gobbi Hilda játszani 
szeretett. Pályája szorosan összefonódott 
a magyar színháztörténet legnagyobb for-
dulópontjaival. Róla szól az az előadás, 
amely a színésznő önéletrajzi könyvének 
feldolgozása. 

A műsort a „Köszönjük Magyarország!” 
program keretein belül ingyenes regiszt-
rációs jeggyel tekinthetik meg az érdek-
lődők, amelyet a művelődési központ in-
formációjában igényelhetnek korlátozott 
számban.
november 11. (szerda) 10.00 és 13.00 
órai kezdettel: Váratlanul - Rendhagyó 
irodalomóra Georgita Máté Dezső szín-
művésszel

Az előadás az ifjúsági korosztálynak 
szól, központi témái az önállósodás, a 
szülőkről való leválás és a belépés a fel-
nőtt életbe. A darab foglalkozik a virtuális 
kommunikáció és az online tér kihívása-
ival is. A műsort támogatja a „Köszönjük 
Magyarország!” program.
Képzőművészeti kiállítás:
Szántainé Porkoláb Ágnes festményeiből 
nyílt kiállítás a Kéky Lajos Városi Műve-
lődési Központ galériájában. Az alkotások 
megtekinthetők november 6-ig.
„Hajdúnánás 2020” fotópályázat:
A Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. fo-
tópályázatot hirdet Hajdúnánás város be-
mutatására az alábbi kategóriákban:
I. A város (az épített környezet bemuta-
tása)
II. Az ember (az itt élő emberek, foglal-
kozások, rendezvények stb. bemutatása)
III. A táj (a természeti környezet bemu-

tatása)
Pályázni csak digitális képekkel lehet. Kér-
jük, a fotókat nagy felbontásban készítsék 
el! A fotók mindegyikének a 2020-as esz-
tendőben kell készülnie Hajdúnánás köz-
igazgatási határán belül. A képek beadása-
kor minden alkotó legyen szíves címmel 
ellátni a fotókat!
Beküldési határidő: 2020. november 20.
Mindhárom kategóriában a legjobb pá-
lyamunkákat díjazzuk. A legjobb alkotá-
sokból decemberben a Város Napján kiál-
lítást szervezünk. További információk a 
művelődési központban Szólláth Zoltán-
tól kérhetőek.
Vers- és novellapályázat:
A Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. vers- 
és novellapályázatot hirdet 3 korosztály-
ban:
• 14 éves korig
• 15-18 éves korig
• 18 év felett
A pályázatra olyan műveket várunk, 
amelyek Hajdúnánásról szólnak, vagy 
témájukban Hajdúnánáshoz kötődnek. A 
pályamunkákat zsűri bírálja el. 

A legjobb alkotásokat díjazzuk, illetve 
a Város Napjához kötődően a műveket, 

vagy azok részletét felolvassuk. 
A pályamunkák mindegyikének a 

2020-as évben kell születnie!
Az alkotásokat 2020. november 29-ig 

várjuk az info@nanasvmk.hu e-mail cím-
re word formátumban. Bővebb informá-
ció kérhető Szólláth Zoltántól a 70/372-
1494-es telefonszámon, vagy az info@
nanasvmk.hu e-mail címen.
Rajzpályázat
A Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. rajz-
pályázatot hirdet „Így látom Hajdúná-
nást” címmel 3 korosztályban:
- óvodások
- általános iskola alsó tagozat
- általános iskola felső tagozat

Egy pályázó maximum 3 darab rajzzal 
pályázhat. Bármilyen szabadkézi (nem 
digitális) technika alkalmazható. Kérjük, 
a pályázó nevét, életkorát, elérhetőségét, 
valamint az iskola nevét a lap hátolda-
lán feltüntetni! A beérkező rajzokat zsűri 
bírálja el. A rajzokból a Város Napjához 
kötődően kiállítást szervezünk. 

Az alkotásokat 2020. december 1-ig 
várjuk a művelődési központba.

Bővebb információ kérhető Szólláth 
Zoltántól a 70/372-1494-es telefonszá-
mon, vagy az info@nanasvmk.hu e-mail 
címen.

Álláshirdetés
A Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. a Hajdúnánási Újság és a Hajdúnánási Tele-

vízió összevont főszerkesztői feladatainak ellátására munkatársat keres
Munkavégzés helye: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6.
Főbb feladatok a Hajdúnánási Újsággal kapcsolatban
- A Hajdúnánási Újság szerkesztése, a kéthetente történő megjelenés biztosítása.
- A külsős újságírók munkájának megszervezése, megbízási díjak elszámolása, megbízá-
sok teljesítésének igazolása.
- Kapcsolattartás a digitális előkészítés kivitelezőjével és a nyomdával.

- Hirdetésfelvételek koordinálása.
- A terjesztés koordinálása, a terjesztéssel kapcsolatos esetleges panaszok kivizsgálása, 
kezelése.
Főbb feladatok a Hajdúnánási Televízióval kapcsolatban:
- Műsorvázlat, adásmenet készítése.
- Műsorok tervezése, szerkesztése a szerkesztőkkel és a stúdióvezetővel együttműködve.
- A stúdióvezetővel egyeztetve a napi munka (forgatások, vágás, adásba szerkesztés) 
megszervezése.
- A stáb munkájának irányítása, értékelése a stúdióvezetővel együttműködve.
- Munkatársak felkészítése a feladat elvégzésére, munkájuk összehangolása, elkészített 
anyagaik áttekintése.
- A szerkesztőknek szóló megbízások kiosztása, erről nyilvántartás vezetése, megbízási 
díjak kimutatása, megbízások teljesítésének igazolása.
- Televíziós hírek, riportok, tudósítások önálló elkészítése.
- A reklámtevékenység koordinálása és ellenőrzése, havi elszámolás ellenjegyzése.
- Kapcsolattartás a hatóságokkal (NMHH Médiatanács, Médiaszolgáltatás-támogató és 
Vagyonkezelő Alap, Artisjus, MAHASZ), a szükséges jelentések, beszámolók határidőn 
belül történő elkészítése, elküldése.
- Pályázati lehetőségek nyomon követése, pályázatok elkészítése és benyújtása, nyertes 
pályázatok szakmai és pénzügyi beszámolóinak elkészítése. 
Általános feladatok:
- Kapcsolattartás a Hajdúnánás Városi Önkormányzattal, a Hajdúnánási Közös Ön-
kormányzati Hivatallal, az önkormányzat intézményeivel, a városban működő intéz-
ményekkel és civil szervezetekkel, a történelmi egyházakkal, rendvédelmi szervekkel.
- A Hajdúnánási Televízió és a Hajdúnánási Újság működéséről, munkájáról a Nánás 
Pro Cultura Nonprofit Kft. ügyvezetője számára havonta egy alkalommal, a Hajdúná-
nás Városi Önkormányzat számára évente egy alkalommal beszámoló készítése.
Elvárások:
- Felsőfokú végzettség. (A szakmai végzettség előnyt jelent.)
- 1-3 éves szakmai tapasztalat.
A jelentkezéseket 2020. október 26-ig kérjük a szilagyie.npc@nanasholding.hu e-mail 
címre megküldeni az alábbi dokumentumok benyújtásával:
- Önéletrajz
- Motivációs levél
- Végzettséget igazoló dokumentumok másolata
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RENDŐRSÉGI FELHÍVÁS !
Vigyázzunk együtt értékeikre!

A fiatalok ösztönző támogatásairól 
(EFOP-1.2.11-16-HB1-2017-00012 „Fecske otthon Hajdúnánáson” pályázat) 

 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat pályázatot nyert „Fecskeotthon Hajdúnánáson” címmel, 
melynek keretében a fiatalok számára nyújtható pénzügyi támogatás és kedvezményes lakhatás 
a felújításra kerülő Bocskai utca 98. szám alatti társasházban. 

 
Az Önkormányzat célja, hogy a város lakosságmegtartó erejét növelje azáltal, hogy a fiatalok 
meglássák a településen fellelhető életlehetőségeket, helyben alapítsanak családot. 

 

  I. Pénzügyi támogatás  
 

Önkormányzatunk a 18-35. év közötti pályázók részére – hat hónapra szóló – pénzbeli támogatást 
nyújt. 

 
A támogatás 2018. november 01. napjától formanyomtatványon igényelhető a Hajdúnánási 
Közös Önkormányzati Hivatal Szociális Csoportjánál. 

 

 Letölthető igénylőlap 
Támogatási típusok 

 
 

Típus 
 

Megnevezés 

Félévente 
támogatható 
személyek 

száma 

Támogatás havi 
összege 6 

hónapon át 

A Hajdúnánásról ingázók támogatása 10 30.000,- Ft 

B Hajdúnánáson lakó és gazdasági 
társaságnál dolgozó támogatása 15 30.000,- Ft 

C Gyermekét egyedül nevelő 
munkavállaló támogatása 12 50.000, Ft 

D Hajdúnánáson lakó és regisztrált 
álláskereső fiatal 14 40.000,- Ft 

 
E 

 
Közérdekű feladatot ellátó fiatal 

 
15 

30.000,- Ft vagy 
40.000,- Ft 

(közfoglalk.) 

F Első lakáshoz jutók támogatása 
(vásárlás vagy építés) 5 egyszeri 

500.000,- 
 

G 
Hajdúnánásra költöző és 
hiányszakmában elhelyezkedő 
támogatása 

 
10 

 
40.000,- Ft 

 

A támogatás igénybevételére azok a pályázók jogosultak, akiknek az egy főre jutó havi bruttó 
átlagjövedelme – a vele egy háztartásban élőket számítva – nem haladja meg a mindenkori 
bruttó minimálbér összegének két és félszeresét (372.500,- Ft). 

 
A támogatás feltétele, hogy a pályázó 50 órás önkéntes munkát teljesítsen a településen, illetve 
részt vegyen életpálya-vezetési tanácsadáson, tréningeken. 

 
A Képviselő-testület az Egészségügyi és Szociális Bizottság által felállított rangsor alapján – a 
rendelkezésre álló pályázati keretösszeget figyelembe véve – dönt a támogatásban részesülőkről 
decemberi, márciusi, júniusi és szeptemberi ülésein. 

Anyakönyvi hírek
Köszöntjük Hajdúnánás legifjabb lakóit!

3 Szemes Liza
3 Kéki Eszter
3 Szemes Zsombor
3 Tóth Lajos Levente

A halottak napi megemlékezéshez hozzá tartozik a temetőkben 
nyugvó hozzátartozóink felkeresése is. A nagy forgalomra tekintet-
tel kérjük, hogy fokozott figyelmet fordítsanak értékeik védelmére, 
hiszen a bűnözők ilyenkor sem „alszanak”. A korábbi évek tapasz-
talatai azt mutatják, hogy a tolvajok is készülnek az ünnepekre.

Javaslataink:
- a gépkocsikat a parkolóban minden esetben zárják le!
- értékesebb használati tárgyakat, táskát, pénztárcát még rövid időre 

sem hagyjanak a gépkocsiban látható helyen, tegyék inkább a csomagtartóba! 
- ne vigyenek magukkal nagyobb összegű készpénzt, értékes tárgyakat!
- a nagyobb gyalogos forgalom miatt fokozottan ügyeljen értékeire, táskáját mindig 
tartsa testközelben, szem előtt!
- vezetés közben fokozottan ügyeljen a gyalogosokra, a közlekedés többi résztvevőjére!
Reméljük, a fenti tanácsok megszívlelésével elkerülhető lesz az ünnepet elrontó kár-
okozás.

Rendőrség

Hajdúnánás Városi Önkormányzat tájékoztatja a lakosságot, hogy 
2020. november 1-jén (vasárnap)Halottak Napján 

autóbuszjáratot indít a Városi Köztemetőbe az alábbi időpontokban

„KISKÖRÚTI JÁRAT”
2020. november 1. (vasárnap) indulás 10,00 óra    vissza 11,30 óra
2020. november 1. (vasárnap) indulás 13,30 óra    vissza 15,30 óra

Az autóbuszjárat az 1. számmal ellátott megállóhelyről indul és a felsorolt megállóhelyeket 
érintve érkezik a Városi Köztemetőbe.

Megállóhelyek:
1. Kukori Húsáruház (volt „Morgó” Halászcsárda) Kossuth u.
2. Batthyány u./Bethlen G. krt. sarok
3. Bartók Béla krt. 4. sz. előtti autóbusz megállóhely
4. Sportcsarnok - Irányi u.
5. Széchenyi u. - Petőfi u. „Y” kereszteződés
6. Ady Endre krt. Élelmiszer bolt előtti autóbusz megállóhely
7. Gyermekegészségügyi Centrum (volt Tüdőgondozó) Tulipán u.

„NAGYKÖRÚTI JÁRAT”
2020. november 1. (vasárnap) indulás 9,30 óra    vissza 11,00 óra
2020. november 1. (vasárnap) indulás 13,00 óra    vissza 15,00 óra
Az autóbuszjárat az 1. számmal ellátott megállóhelyről indul és a felsorolt megállóhelyeket 
érintve érkezik a Városi Köztemetőbe.

Megállóhelyek:
1. Kossuth u./Magyar u. sarok - Takarmánybolt
2. Árpád u. 80. szám - volt IKR központ
3. Árpád u. 48. sz. - NASI Vegyiáru bolt
4. Zrínyi u. 46. - Molnár Élelmiszer bolt 
5. Rákóczi u. 48. sz. - Molnár Élelmiszer bolt 
6. Baross u. 11. sz. - Csiha Győző Technikum és Szakképző Iskola
7. Attila u. - Volt „Állategészségügyi Centrum”
8. Attila u./Alma u. sarok - volt Napsugár Óvoda
9. Attila u./Tégláskert u. sarok - Kertvárosi ABC
10. Magyar u. 104. sz. - Hajdúnánási Óvoda
11. Magyar u. 46. sz. - Hajdúnánási Humán Szolgáltató Otthon

Tisztelettel értesítjük a Hajdúnánás-Tedej városrészen élő lakosokat, hogy az autóbusz-
járat az alábbiak szerint érinti a városrész lakóit:  
Az autóbuszjárat 2020. november 1-jén indul a Tedej, Fő utcai buszmegállóból  
du. 12,30 órakor. Az autóbuszjárat a Városi Köztemetőből 2020. november 1-jén 
du. 15,30 órakor indul vissza a Tedej, Fő utcai buszmegállóba.
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Sztálin akarata volt?
A ceruzával írt magyar autonómia Erdélyben

Sokan vagyunk, akik mindmáig nem ér-
tettük, miként jöhetett létre a kommunis-
ta Romániában, az ország kellős közepén a 
Magyar Autonóm Tartomány. Hiszen en-
nek másfél évtizedes fennállása maga volt 
az ellentmondás. Márpedig létezett, még-
pedig a véres 1950-60-as években, 1952-
től 1960-ig, illetve 1968-ig. Mindez az et-
nikai méltányosság valamiféle szigete volt 
a Trianonban elcsatolt nemzetrészünkön. 

A trianoni tragédia századik évében 
erről kívánunk megemlékezni. A mögöt-
tünk hagyott száz esztendőben ez volt az 
egyetlen előzmény ugyanis a romániai 
magyarság autonómia törekvéseiben, mi-
közben nem tudhattuk, mi vagy ki is állt 
ennek hátterében.

Hazai és székelyföldi történészek a kö-
zelmúltban feltárták végre az igazságot. 
Mindezek mögött ugyanis a véres kezű 
diktátor: Sztálin állt.  Vagyis nem Ro-
mánai, ahogy ezt eddig gondolhattuk. A 
kutatások nyomán a Székelyföldi Stúdió 
jóvoltából, szeptemberben dokumentum-
film is készült (Autonómia alulnézetből, 
You Tube), melyből kristálytisztán kiraj-
zolódnak a világ szemébe porhintésként 
szórt események.

Nos, ez az autonómia, mint „haladó 
hagyomány”, akkor az égből pottyant, egy 
durva kollektivizálási kampány idején, ha-

talmas letartóztatási hullámok közepette. 
A társadalmi helyzet pontosan olyan volt, 
mint a csonka Magyarországon. A kor és a 
rendszer hozadéka, mégis egyedülállónak 
számított egész Európában. „Mögötte a 
Szovjetunió nagyhatalmi érdekei húzód-
tak meg: Moszkva ugyanis így szeretett 
volna egyensúlyt teremteni a nemzetiségi 
kérdésben, hogy ezáltal még inkább el-
lenőrizhesse Erdélyt, és sakkban tarthassa 
a magyar és a román felet egyaránt. Min-
denki legyen egy kicsit megelégedve, de 
ne nagyon, és Sztálin mesteri játékosnak 
bizonyult ezen a téren” – mondja Novák 
Csaba Zoltán történész.

Az autonóm tartományt egyértelmű-
en szovjet nyomásra hozták tehát létre. 
Sztálin ugyanis, amikor bekérte a készülő 
román alkotmányt, ceruzával írta bele az 
önálló magyar régió megalapítását. 

Ezekben az években Gheorghe Gheorg-
hiu-Dej kommunista vezér állt az ország 
élén. És le kellett nyelnie a békát. Termé-
szetesen mindenkit, magyart és románt 
egyaránt meglepetésként ért ez a nem várt 
fordulat. A székelyföldi románok számára 
egyenesen hidegzuhany volt, árulásként 
érzékelték, valósággal pánikba estek. Ma 
már talán hihetetlennek tűnik, de azokban 
a napokban sokakban felmerült a kérdés, 
hogy a magyar autonóm terület új hatá-

rokat, ezzel együtt új pénznemet is ered-
ményez-e?

Mindez nem következett be. Ám az 
kétségtelen, hogy nagyban segítette a ma-
gyar identitás megőrzését, a magyarság 
egyben maradását, kultúrájának ápolását. 
„Az anyanyelv használati jogokat például 
kifejezetten széles körben alkalmazták: az 
intézményi élet többnyire magyarul zaj-
lott, a hivatalos iratok egy része magyarul 
készült, a bírósági tárgyalásokat részben 
magyarul tartották, a helyi tartományi 
elitnek részarányosan (sőt talán felülrepre-
zentáltan is) voltak tagjai székely-magyar 
káderek, élükön Csupor Lajos tartomá-
nyi párttitkárral, Gheorghiu-Dej egykori 
börtönviselt mozgalmi elvtársával. Amint 
valaki fanyarul megjegyzi: még a szekusok 
is magyarok voltak. Ezeknek a magyar 
pártembereknek a feladata volt a helyiek 
nyelvére lefordítani azt, hogy Bukarest mit 
gondol, és mit akar,– ez is kérdésessé teszi, 
mennyire beszélhetünk valódi autonómiá-
ról.(Stefano Bottoni történész szavai)

A magyar autonómia életében a for-
dulat 1956-ban következett be. Óriási 
visszhangja volt ugyanis Romániában az 
itthoni eseményeknek (amelynek leverésé-
ben a háttérből Románia is segédkezett), s 
mindez alkalmat adott a kisebbségi jogok 
elsorvasztására, az autonómia felszámolá-
sára, hiszen útjában állt a „francia típusú 
nemzetállam” kiépítésének.  A folyamat 
1958-ban érte el csúcspontját, amikor 

a magyar pártvezetés a román elvtársak 
meghívására - egy egész vonatszerelvényt 
megtöltő pártfunkcionárius - Romániába 
utazott. A román fél gondosan előkészítet-
te ezt a körutazást s természetesen hatal-
mas csinnadrattával hordozzák őket körbe 
az országban, szín román területeken is! 
És ekkor történt, hogy Marosvásárhelyen 
(és másutt is) a magyar tömegek előtt Ká-
dár János nyilvánosan bejelentette, hogy 
Magyarországnak semmiféle igénye nincs 
Romániával szemben, a kisebbségi kérdés 
Románia belügye. „Van nekünk elegendő 
földünk és emberünk, akikkel felépítjük 
a szocialista Magyarországot” - mondotta 
többek között. A román elvtársak éppen 
ezt szerették volna hallani. A fenti szavak 
hallatán a csalódott magyarjaink tömege 
fordított hátat a szónokló pártvezérnek, 
akiket végleg a románok karmai közé dob-
tak. Felettük a végítéletet tehát kommu-
nista vezetőink mondották ki. Természe-
tes hát, hogy ennek következményeként 
1960-ban szétszabdalták a Magyar Auto-
nóm Tartományt, 1968-ban pedig a ma-
radékot is végleg felszámolták. 

Magyar véreink azóta is küzdenek a 
székely autonómiáért. A ceruza, amellyel 
bejegyezhetnék a román alkotmányba, 
most egy másik hatalom, az Európai Unió 
és természetesen a román hatalom kezében 
van.  

 (Buczkó)

Korabeli fényképek a magyar pártvezetés romániai látogatásáról
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Kócsi sztori: 
A csokis papírok

A három eldobott csokis papír úgy tetszel-
gett az utca közepén, mint valami avant-
gárd szoborcsoport. Valóban úgy hevertek 
ott egymás mellett, mintha szándékosan 
állították volna őket be ebbe a nem min-
dennapi helyzetbe.

Valószínűleg ezért is vettem észre őket. 
Első gondolatom az volt, hogy felszedem 
– ne heverjenek ott világ csúfjára – de 
eszembe jutott, hogyha más szemetét fel-
szedegetem, akkor sem fogom megmen-
teni az ózonpajzsot. Annál is inkább mert 
pár méterre a papíroktól egy nejlonzacskót 
véltem felfedezni, sőt odébb még egyet. 

Ekkor vált nyilvánvalóvá előttem, hogy 
valami szemetelő társaságot követek vé-
letlenül bicajommal így munkába me-
net. Tudtam, hogy megtalálom őket, hisz 
olyan csíkot (szemétből) húztak maguk 
után, mint legalább egy éti csiga lakodal-
mas menet. 

Még pár perc s meg is találtam őket. 
Három tinédzser ballagott előttem az 
úton. Kettő két szélen lassan biciklivel, 
középen egy alacsony gyalog – ő lehetett a 
főnök. Mindhárman csokoládét majszol-
gattak.

Vettem egy nagy levegőt, s mikor mel-
léjük értem csendesen, de határozottan 
beszóltam nekik.

- Azért a papírokat nem kellett volna 
eldobálni srácok!

Ahelyett, hogy visszafeleseltek vagy 
okoskodni kezdtek volna védekezésbe 
mentek át.

- Nem én voltam – mondta a középső, 
a főnök.

- De te mondtad, hogy dobjuk el nyu-
godtan – csattant fel a mellette bicikliző.

- Én már vissza nem megyek érte – így 
a harmadik.

Megnyugodva konstatáltam, hogy vé-
gül is elismerték a bűnüket még akkor is, 

ha a papírosok még mindig ott hevernek 
az út közepén. Ezek a mai fiatalok! – gon-
doltam magamban.

Aztán eszembe jutott egy interneten 
megjelent cikk, mely azt boncolgatta, 
hogy jogom van-e más gyermekének ne-
velési szándékkal beszólnom. Az is eszem-
be jutott, hogy az én gyerekkoromban a 
hatodik szomszédtól kezdve a harmadik 
nagynénémig mindenki ellátott valami-
lyen nevelési tanáccsal, és sohasem sér-
tődtem meg. Annyi legalábbis biztosan 
ragadt rám, hogy még csak véletlenül sem 
szemetelnék az utcán.

Idáig jutottam a gondolataimban, mi-
kor egy kereszteződéshez értem. Megáll-
tam, s türelmesen megvártam, míg egy 
pótkocsis teherautó elsuhan előttem igen 
nagy sebességgel. Igen ám, csakhogy ak-
kora huzatot gerjesztett a jármű, hogy a 
bicajom kosarában lévő papírgalacsinok 
(amik a plakátozásokból maradtak vissza 
nálam) úgy kirepültek mintha porszívó-
val rántották volna ki belőle. Pár pillanat 
múlva azt vettem észre, hogy papír fecnik-
kel vagyok körül szórva egy kereszteződés 
közepén. Villámgyorsan leugrottam ke-
rékpáromról s elvörösödött arccal lázasan 
elkezdtem összeszedni a „szemetemet”. 
Ekkor fordult be szintén kerékpárral egy 
idősebb nénike a szemközti útról. Látva 
ténykedésemet rosszallóan a fejét kezdte 
csóválni, rám nézett s mintha csak azt 
mondta volna:

- Ezek a mai fiatalok!
Mielőtt megmagyaráztam volna, hogy 

nem én voltam, hogy nem az én hibám, 
a hölgy eltűnt egy kis utcában. Annak 
viszont módfelett örültem, hogy a fiatal 
srácok még nem értek utol.

Kócsi Imre

Kertünk, otthonunk

Október vége van, kezdetét veszi a téli idő-
szak. Az év eddigi időszakában elvégzett 
munkánk gyümölcsének nagyobb részét 
már betakarítottuk. Beérett növényeink 
megfelelő helyre kerültek.  Eltárolhattuk 
a burgonyát, a hagymát, a zöldségféléket. 
Betakaríthattuk a zöldségfélék mellett a 
gyümölcsöket. Elkészíthettük a befőtte-
ket és összegyűjthettük a cefrének valót is. 

A felszabaduló területeket megtisztítot-
tuk és elvégezhettük a tápanyag utánpót-
lást is. Az éves munkánk után rendet kell 
teremteni a kertben. Össze kell szedni és 
komposztálni kell az arra érdemes hulla-
dékot, a felesleges hulladékot pedig el kell 
szállítani, mivel az égetés nem ajánlott.

A megtisztított területeket előkészíthet-
jük a jövő évre. Ásás és gereblyézés után 
vethetünk petrezselymet, dughatunk 

veres- és fokhagymát. Még ültetni lehet 
gyümölcsfákat is bokrokat. Meg kell met-
szeni a rózsafáinkat, majd meg kell őket 
óvni a fagyok ellen. Össze kell gyűjteni a 
támrendszerek elemeit és azokat tárolni 
kell száraz helyen. Amennyiben az idő 
még engedi, be lehet fejezni a fűfelületek 
nyírását.

Gondoskodjunk a szabadban nyaraló 
szobanövényeink visszaköltöztetéséről.

Ne feledkezzünk meg a kiültetett két-
nyári növények gondozásáról sem.

A gyümölcsfákról és cserjékről távolít-
suk el a sérült és felesleges ágakat.

A fagyra érzékeny növényeinket védjük 
takarással. Használt szerszámainkat tisz-
títsuk meg és tároljuk

Gut István

Értesítés

Értesítjük Hajdúnánás Tisztelt lakosságát és a jogi személyeket, hogy

2020. október 23-án (pénteken)
a hulladékszállítás az ünnepre való tekintettel elmarad!

Helyette: 
2020. október 24-én, szombaton 

történik a hulladékszállítás.
A megszokott helyen az elszállítani kívánt hulladékot 

kérjük reggel 6 óráig helyezzék ki.

Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

Megemlékezés 
Csiszár Anikó halálának 

ötödik évfordulóján
1974-2015

„Kegyetlen volt a sors, hamar elvett tőlünk, 
De szép emléked itt maradt velünk. 
Könnyes szemmel rád emlékezünk, 
nehéz elhinni, hogy már nem vagy velünk. 
Minden virág, amit sírodra teszünk, 
elmondja, hogy mennyire hiányzol nekünk. 
A halál nem jelent feledést és véget, 
amíg élnek azok, akik szerettek téged.„

Soha el nem múló fájdalommal 
emlékeznek Rád szerető szüleid, 
testvéred és az Ő családtagjai.

4220 Hajdúböszörmény Radnóti Miklós 1. sz.
Tel: 52/219-489

e-mail: ugyfelszolgalat@hhgkft.hu ; titkarsag@hhgkft.hu; web:www.hhgkft.hu

A Hajdúnánási Újság következő számának megjelenése:
2020. november 5.
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FÉRFI KÉZILABDA NB II
Kispályás Műfüves NKFT 

– Kazincbarcikai KSE 31 - 38 
(18 - 16)

850 Ft
/adag

Hajdúnánás: zárt kapu. Vezette: Tóth G, 
Tóth I. (október 1.)
Kispályás Műfüves NKFT: Torma (kapus), 
Ludnai 5, Juhász 4, Kelemen 1, Bodogán 
2, Ötvös N 2, Harsányi 3. Csere: Balázs 
(kapus), Ötvös T 9, Nagy-Menyhárt 5/1, 
Molnár, Mezei, Kapusi, Nyeste, Tupicza, 
Dankó. Edző: Madai Tamás
Hétméteres: 2/1, illetve 5/5. Kiállítás: 10 
perc, illetve 6 perc.
Madai Tamás: Két ellentétes félidőt ját-
szottunk. Míg az elsőben gyorsan, szer-
vezetten kézilabdáztunk, addig a máso-
dikban teljesen átadtuk az irányítást az 
ellenfélnek. Remélem tanultunk belőle!

Ifjúsági mérkőzés: Kispályás Műfüves NK-
FT – Kazincbarcikai KSE 40 – 25 (25 – 17)
Hajdúnánás: zárt kapu. Vezette: Oláh, 
Szikszay. (október 1.)

Kispályás Műfüves NKFT: Balázs (kapus), 
Ludnai 9, Nagy-Menyhárt 3, Juhász 5, 
Nagy Sz 3, Ötvös T 15, Molnár 2. Csere: 
Bózsár 1, Nagy L, Dankó 1, Csiszár, Gön-
czi 1, Péntek. Edző: Varga Gergő
Hétméteres: 1/0, illetve 6/3. Kiállítás: 12 
perc, illetve 6 perc. 
Varga Gergő: Egy gólzáporos mérkőzésen 
sikerült győzelmet aratnunk. Taktikailag, 
amit kértem a fiúktól, azt támadásban 
ugyan megvalósították, de a védekezésen 
van még bőven mit csiszolni, fel kell vál-
lalni az ütközéseket. Örülök, hogy lehe-
tőséget adhattam a fiatalabbaknak is és 
ők tudtak élni vele. A végjátékban Ludnai 
Gergő szélső találatai és Ötvös Tamás, in-
dulásból szerzett góljai által alakult ki a 
végeredmény!

-kábé- 

FÉRFI KÉZILABDA NB II
Nádudvar – Kispályás Műfüves 

NKFT 21 - 24 (11 - 13)
Hajdúszoboszló 100 néző. Vezette: Major, 
Tarnavölgyi. (október 3.)
Kispályás Műfüves NKFT: TORMA (ka-
pus), Ludnai, Juhász 2, KELEMEN 3, 
BODOGÁN 1, Ötvös N 3, Harsányi. 
Csere: Balázs (kapus), Ötvös T 6, KISS 
6/1, Nagy-Menyhárt 1, Molnár 1, Mezei, 
Kapusi 1, Nyeste, Tupicza. Edző: Madai 
Tamás
Hétméteres: 3/0, illetve 2/1. Kiállítás: 10 
perc, illetve 4 perc.
Madai Tamás: Az első perctől kezdve 
koncentráltan, fegyelmezetten kézilabdáz-
tunk. Csapatként gyűjtöttük be idegenből 
a nagyon fontos két pontot!

Ifjúsági mérkőzés: Nádudvar - Kispályás 
Műfüves NKFT 32 – 38 (15 – 19)
Hajdúszoboszló: 80 néző. Vezette: Bor-
bély, Kincses. (október 3.)
Kispályás Műfüves NKFT: BALÁZS (ka-
pus), Ludnai 1, Nagy-Menyhárt 7, Juhász 
7, Ötvös T 7, MOLNÁR 6, Bózsár 3. 
Csere: NAGY L 4/1, Gönczi, Péntek 1, 
Radó 2. Edző: Varga Gergő
Hétméteres: 2/1, illetve 2/1. Kiállítás: 8 
perc, illetve 4 perc. 
Varga Gergő: Az első idegenbeli mérkőzés 
akadályait remekül vette a csapat! 10 perc 

alatt sikerült egy 5 gólos előnyt kialakíta-
nunk, és ezt szinte végig tudtuk tartani. 
Ez annak az önbizalomnak és akaratnak 
volt köszönhető, amit a fiúk felvittek ma-
gukkal a pályára! Aminek kiváltképp örü-
lök, hogy ezen a mérkőzésen több fiatal is 
bizonyított. Megmutatták a tudásukat és 
rátermettségüket. Végre védekezésben is 
látszott némi javulás, Balázs Tamás pedig 
a legjobb pillanatokban tudott ziccereket 
hárítani. Köszönet azoknak a szurkolók-
nak, akik eljöttek és buzdították a csapa-
tot!

-kábé- 

NŐI KÉZILABDA 
Ifjúsági I. osztály Kelet: Hajdúnánás SK – 
Szeged NKE 32 – 25 (14 – 10)
Hajdúnánás. Vezette: Mészáros, Szücs. 
(szeptember 11.)
Hajdúnánás SK: Reszegi (kapus), Tar L 
2/1, Szögi 3/1, Balázs 5, Ofra 5, Kónya, 
Zagyva 2/1. Csere: Hadas (kapus), Mile, 
Lakatos 5, Balogh 2, Nagy 2, Cseke 2, 
Papp 1, Veres 2, Czap 1/1. Edző: Molnár 
András, Pásztor Tamás István
Hétméteres: 5/4, illetve 8/3. Kiállítás: 10 
perc, illetve 6 perc.

Ifjúsági I. osztály Kelet: DVSC Schaffler - 
Hajdúnánás SK 39 – 21 (16 – 8)
Debrecen Zárt kapu. Vezette: Biró, Gad-
nai. (október 2.)
Hajdúnánás SK: Reszegi (kapus), Szögi 
1/1, Répánszki, Cseke 3, Balogh 2, Kó-

nya 7/2, Zagyva 1/1. Csere: Vas (kapus), 
Mile 1, Lakatos 2/1, Nagy 2, Veres, Czap 
1, Bellér 1, Murvai. Edző: Molnár András, 
Pásztor Tamás István
Hétméteres: 9/6, illetve 6/5. Kiállítás: 4 
perc, illetve 6 perc.

Ifjúsági I. osztály Kelet: FTC KN KFT - 
Hajdúnánás SK 52 – 15 (26 – 8)
Budapest 50 néző. Vezette: Bába, Horvá-
th. (október 7.)
Hajdúnánás SK: Vas (kapus), Murvai 2, 
Répánszki 2, Cseke, Balogh 1, Kónya 
762, Zagyva 1. Csere: Reszegi (kapus), 
Mile, Lakatos 2/1, Nagy 1, Veres, Czap. 
Edző: Béki Nagy Bertalan, Pásztor Tamás 
István
Hétméteres: 4/4, illetve 3/3. Kiállítás: 6 
perc, illetve 10 perc.

FÉRFI KÉZILABDA NB II
Kispályás Műfüves NKFT – Bőcs SC 23 
- 22 (14 - 13)
Hajdúnánás: zárt kapu. Vezette: Móré, 
Pásztor. (október 10.)
Kispályás Műfüves NKFT: TORMA (ka-
pus), Kiss 5, Kelemen 3, Kapusi 1, Bo-
dogán 1, Nyeste, Ötvös N 4, Kapusi 3. 
Csere: Balázs (kapus), Ötvös T 1, Nagy-
Menyhárt, JUHÁSZ 4, Harsányi, Tupicza 
1, Molnár, Ludnai 1, Drli. Edző: Madai 
Tamás

Hétméteres: 0/0, illetve 7/6. Kiállítás: 10 
perc, illetve 4 perc.
Madai Tamás: Nagyon meg kellett küz-
deni a kellemetlen stílusban kézilabdázó 
ellenféllel. Sok hibával, rossz felfogásban 
játszottunk, de jobb gyenge játékkal győz-
ni, mint jó játékkal vereséget szenvedni. 
Ezért is két pontot adnak. Készülünk a 
jövő heti mérkőzésre.

-kábé- 

Ez itt az Ön 
hirdetéséneka helye! 

Hirdessen Ön is
a Hajdúnánási Újságban!
Telefon: 06-70/445-40-51


