
A járványügyi helyzet miatt az 1956-os 
forradalom 64. évfordulója alkalmából 
szervezett hivatalos ünnepi megemlékezés 
városunkban is elmaradt, a város vezetése és 
az emlékezni kívánók szűk körben, néma fő-
hajtással emlékeztek az 1956-os emlékmű-
nél. Dr. Csiszár Imre alpolgármester ünnepi 
beszédét az interneten és a Hajdúnánási 
Televízióban lehetett a délelőtt során figye-
lemmel kísérni, melyet most a Hajdúnánási 
Újság hasábjain is közreadunk. 

Tisztelt Emlékező Honfitársaim!

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 
64. évfordulóján emlékezzünk hőseinkre 
és arra a forradalomra, amelyre okkal lehe-
tünk büszkék európaiként és magyarként 
egyaránt. Itt Hajdúnánáson különösen 

közel állnak szívünkhöz az 1956-os hő-
sök, mivel városunknak a megye települé-
sei közül kiemelkedő szerepe volt a forra-
dalom napjaiban. 

Ma már tudjuk, hogy az 1956-os for-
radalom és szabadságharc kitörése, s a ko-
rábbi társadalomellenes, megfélemlítésre 
és állami terrorra épülő rendszer teljes el-
utasítása egy olyan történelmi pillanatban 
következett be, amelyben a nemzetközi 
politikai viszonyok nagyon kedvezőtlen-
nek bizonyultak minden olyan törekvés 
számára, amely a nagyhatalmak között 
kialakult kényes egyensúlyt veszélyeztette. 
Elődeink azonban ezt nem láthatták ilyen 
világosan. Világosan látták viszont, hogy 
ami addig történt, az nem folytatódhat. 
Nem lehet társadalmi csoportokat meg-
bélyegezni, klerikális reakciónak, ellen-

forradalmárnak vagy kuláknak bélyegezni 
és meghurcolni. Nem lehet állami terror 
útján kormányozni, nem lehet szovjet 
mintára átalakítani gazdaságot, társadal-
mat és politikát, s nem lehet arra kénysze-
ríteni egy helyi közösséget, hogy elfelejtse 
a szovjet hadifogolytáborokba hurcolt 
családtagjait. 

Az 1949 és 1953 közötti időszakban 
hatalmon lévő, nyílt diktatúrába torkolló 
rendszer ugyanis ezt akarta elérni, miköz-
ben drasztikus módszerekkel törekedett 
arra, hogy megfélemlítse és félelemben 
tartsa emberek millióit. A Rákosi-dikta-
túra az erőszakos téeszesítéssel; a koráb-
ban megbecsült, de általa kuláknak deg-
radált módosabb parasztság üldözésével; 
a vidék szellemi életében meghatározó 
egyházi személyekre támadásával; vala-

mint az intézményesített állami terrorral 
olyan engedetlenséget váltott ki, amely-
nek nagyon kevés kellett ahhoz, hogy 
nyíltan is konfrontálódjon a fennálló 
hatalommal. 

A forradalom a társadalom válaszreak-
ciója volt a diktatúrára.

1956 őszén itt Hajdúnánáson is vilá-
gosan hallatszott az emberek szava. Azo-
ké az egyszerű embereké, akik szerették a 
földet, atyáik örökségét, félték az Istent és 
reménytelenül várták haza szeretteiket az 
orosz pokolból. Apákat, fiúkat és testvére-
ket, akiket semmilyen hatalom kedvéért 
sem voltak hajlandóak elfelejteni.

Most, 64 év elteltével mi is emlékezünk, 
s mi sem vagyunk hajlandóak elfelejteni 
őket. Azt a Ricsei Balázst és Soós Zoltánt, 
akik az általános iskola igazgatójaként és 
a kultúrház igazgatójaként 1956. október 
15-én megalakították a helyi értelmiséget 
összefogó Bocskay-kört. Ricsei Balázst, 
akik értelmiségiként vállalt vezető szerepet 
később, mint a Forradalmi Bizottmány 
titkára. De ő volt az az orosz tanár is, aki 
útba igazította a városba tévedt és a Pol-
gár-Miskolc felé vezető utat kereső szov-
jet tankokat. A forradalmat követő perek 
egyik fővádlottja lett, akiben a helyi forra-
dalom szellemi előkészítőjét és irányítóját 
látták a hatóságok.

Nem felejtjük azokat a gimnazistákat 
sem, akik 1956. október 26-án, pénteken 
diákbizottságot alakítottak és tanáraikkal 
együtt összeállították 34 pontos követe-
léseiket. 18. pontjuk a szovjet csapatok 
kivonása mellett a Szovjetunió táboraiban 
szenvedő hadifoglyok szabadon bocsájtá-
sát követelte.

www.hajdunanas.hu
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Nem felejtjük el Cselényi Csuja Lajost 
sem, aki egyszerű földművesként verte le 
a középületekről a vörös csillagokat és a 
népköztársasági címereket. Egyes vissza-
emlékezések szerint „egy nagy rúddal a 
kezében járt és sorra verte le a vörös csilla-
gokat.” A szovjet hősi emlékműről is ő tá-
volította el a szovjet hatalmat megtestesítő 
önkényuralmi jelképet. A délutáni órák-
ban egy tehergépkocsi (a helyi emlékezet 
szerint egy traktor) segítségével a főtéren 
álló szovjet emlékművet is ledöntötték 
társaival. 

Nem felejtjük el Szilágyi Gyulát sem, 
akit a forradalmárok szabadon választot-

tak meg a Hajdúnánási Forradalmi Bizott-
mány elnökének. Közösen emlékezünk a 
közelmúltban elhunyt Hódos Antalra, 
aki a közösség bizalmából a Nemzetőr-
ség parancsnoka lett. De emlékezetünkbe 
idézzük Ács Bélát is, aki egyszerű mészke-
reskedő volt, emellett a Nemzetőrség pa-
rancsnok helyetteseként és a Forradalmi 
Bizottmány tagjaként szolgálta a forradal-
mat. A szovjet hősi emlékmű ledöntését 
követően az ő kezdeményezésére énekel-
ték el a forradalmárok a Himnuszt.

A névsort hosszan sorolhatnánk még 
például azzal a Boros Gyulával, aki buda-
pesti vegyészmérnökként kapcsolódott be 
a hajdúnánási forradalomba és az egyik 
szellemi irányítójaként tartották később 
számon. De a hősök között említhetjük 
meg Daróczi István, egyéni gazdálkodót, 
a Forradalmi Bizottmány és a Nemzetőr-
ség tagját, vagy a szovjet hősi emlékmű le-
döntésében közreműködő Dombi Miklós 
kőművest, Gergely István kubikost, Nagy 
Miklós asztalost és Rozsnyói Mátyás mű-
szerészt. Pongor József pedig egyszerű 
földművesként lett a Tanácsháza előtti 
tüntetés egyik fő hangadójává. 

A hajdúnánási forradalom alakjai kö-
zött meg kell említenünk Mirkó Imre 
traktorost, aki azzal fenyegetett, hogy 
elvágja a telefonvonalakat, ha valaki ér-
tesíteni akarja a szovjet csapatokat. De 
elkötelezett forradalmár volt a városban 

Szabó Imre földműves is, aki a Forradalmi 
Bizottmány ülésén jelentős személycseré-
ket követelt. Ő jelentette ki határozottan, 
hogy „[…] fel kell tenni a nagylyukú rostát 
és ki kell szórni azokat a személyeket, akik 
Rákosi talyigályát tolták.”

Voltak, akik a forradalom bukását kö-
vetően sem hagytak fel az ellenállással. 
Ilyen volt például Papp Mihály, korábbi 
csendőr, aki az Állami Gazdaság dolgozó-
jaként az Állami Gazdaságban volt nem-
zetőr parancsnok és november 4-e után is 
kitartott, amíg tehette.

A Vörös Hadsereg bevonulásával 
azonban a forradalom napjai megszám-
láltattak. Hajdúnánáson november 7-én 
feloszlatták a nemzetőrséget, s a Hajdúná-
nási Forradalmi Bizottmány is megszűnt. 
Szovjet tisztek érkeztek Hajdúnánásra.

Ami a forradalom leverése után kö-
vetkezett az a kegyetlen megtorlás volt. 
Kádár János nemcsak a szabadságharcban 
vezető szerepet játszó Nagy Imrét és tár-
sait igyekezett likvidálni; veszélyben volt 
mindenki, aki az októberi eseményekben 
bármilyen formában részt vett, vagy az új 
rendszer elleni szervezkedésekbe bekap-
csolódott. A hatalom dühös volt, féltette 
tekintélyét és példát akart statuálni a for-
radalmárokkal. 

A megfélemlítés Hajdúnánáson 1957. 
január végén kezdődött, amikor debreceni 
karhatalmisták járták a várost „ellenforra-

dalmárok” után kutatva és brutális veré-
sekkel vallatták az embereket. 

Hajdúnánáson az 1956-os forradalom 
miatt történt felelősségre vonás több 
embert érintett, mint a környező tele-
püléseken. A megyében településenként 
átlagosan 8 személy ellen indult eljárás. 
104 fő debreceni volt, de amíg Hajdú-
böszörményben 19, Hajdúszoboszlón 
pedig 26 főt érintett a megtorlás, addig 
Hajdúnánáson 43 volt az eljárás alá vont 
személyek száma. A bíróság közülük végül 
29-et ítélt el, akik közül 19 kapott tényle-
gesen letöltendő börtönt. Hajdúnánásiak 
kivégzésére ugyan nem került sor, de sú-
lyos ítéletek születtek, nem egyszer több 
éves börtönbüntetést kellett letölteniük a 
bűnösnek talált vádlottaknak.

Hat és fél évtized telt el azóta, s ma már 
csak nagyon kevesen emlékezhetnek a 
forradalom napjaira. A hőseink elhunytak 
ugyan, emlékük azonban köztünk él és 
mi évről-évre fel fogjuk idézni alakjukat 
és szellemiségüket. Többségében kis em-
berek voltak, akik a forradalom napjaiban 
tanúsított magatartásukkal és egy óriási 
világhatalom védelmét élvező kommunis-
ta diktatúrával történő határozott szem-
befordulásukkal váltak naggyá, s lettek 
Hajdúnánás 1956-os hőseivé.

Csiszár Imre
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Merre van Szuez?
64 évvel ezelőtt, ezekben a napokban ez 
volt az egyik leggyakrabban feltett kérdés 
a keleti országrész településein. Hogy kik 
érdeklődtek Szuez iránt éppen vidékün-
kön, másfél ezer kilométerre ettől a csa-
tornától, arra így hangzik a felelet: szovjet 
katonák. 

2006-ban, amikor Újfehértó 1956-os 
eseményeit formáltam könyvvé, az egyik 
szemtanú (Gazdácskáné Juhai Anna) így 
emlékezett az akkori történésekre: „Októ-
ber 23-án hajnalban arra ébredtünk, hogy 
az utcán dübörögnek a tankok. Autók, te-
herautók haladtak harckocsikkal, Debre-
cen felé. Megállt közülük egy teherautó és 
egy katona azt kérdezte, merre van Szuez? 
Szuez? Szuez? Ezt hajtogatta. A többi aludt 
a teherautóban és tiszta por volt. Vastagon 
állt rajtuk a por. Mi arra gondoltunk, biz-
tos nem a Szovjetunióból jönnek, hanem 
innen valahonnan Magyarországról.” 

Nos, azokban a napokban egy több mint 
60 ezer fős szovjet hadsereg tartózkodott 
az ország területén, melynek katonái a 
parancsnokaiktól tájékoztatást kaptak az 
éppen ekkor kirobbant szuezi válságról, s 
egy esetleges háborús konfliktusról. Éppen 
ezekben a napokban hazánk földjén októ-
ber 23-án forradalom robbant ki, így „a 
belső rend helyreállítására” mozgósították 
a szovjet haderőt. Az alakulatok egy része 
ezekben a napokban mindvégig abban a 
tudatban volt, hogy Szuez felé vezényelték 
őket. Így volt ez a szovjet ármádia látszóla-
gos, azaz színlelt kivonásakor is, amikor az 
ezredek Záhony felé vonultak már. Ugyan-
csak szemtanúk emlékezete őrizte meg, 
hogy az egyik harckocsizó egység parancs-
noka a bámészkodóktól a „kanal” után 
érdeklődött. Természetesen a Suez canal, 
azaz a Szuezi csatorna után tudakozódott. 
De olyan egységek is voltak, melyek pa-
rancsnokai Vietnámot emlegették, ugyanis 
mozgósításukkor olyan tájékoztatást kap-
tak, hogy ebbe az országba vezénylik őket.

A szemtanúknak az is feltűnt, hogy 
rendkívül vegyes összetételű hadseregről 
volt szó. A hatalmas birodalom minden 
szegletéből besorozták ugyanis a fiúkat, 
köztük baskírokat, tatárokat, kirgizeket, 
ukránokat, és természetesen kárpátaljai 
magyarokat. Ez utóbbit ugyancsak meg-
őrizte a helyi emlékezet. „Cukorrépát be-
takarítani voltunk a határban – mondja 
Áncsán György. Mellettünk harckocsik 
vonultak el és leszorítottak bennünket a 
bankétba.  Az egyiknek a tetején kibujt 
egy százados és a következőket mondta: 
Ne féljetek, nem taposlak el benneteket! 
Én is magyar vagyok.”

A háborús viszonyokat idéző dübörgés 
az emberséges hangot nem volt képes el-
tiporni. Vajon mit érzett az a magyar pa-
rancsnok, hogy nem a Szuezi csatornához, 
hanem vérei ellen vezényelték őket?

Ugyancsak ezekben a napokban történt, 
hogy lerobbant egy harckocsi, amelynek 
legénységéről egyszerűen elfeledkeztek, 
magukra hagyták őket parancsnokaik. Rá-
fért a veszteséglistára. Ám az emberbaráti 
szeretet csodákat művelt. A harckocsi és 
legénysége a Hajdúdorog felőli település-

részen vesztegelt Újfehértón. „A környéken 
lakók vették pártfogásba a szerencsétlene-
ket” – emlékezik Kecskés György. Még 
decemberben is itt voltak, senki nem jött 
értük. Együtt éltek az ottaniakkal. Az idő-
sebbek minden nap ebédet vittek nekik. 
Nagyon barátságosak voltak, sajnálták őket 
az emberek. Cserében ők is segítettek, ál-
latot etettek. Fát vágtak az idősebbeknek.”

Domonkos László tollából – Átállt 
szovjet katonák 1956-ban címmel – ép-
pen a napokban jelent meg egy kötet, 

amely több mint száz olyan esetről em-
lékezik meg, amikor a szovjet birodalom 
kiskatonájának megszólalt a lelkiismerete, 
s ellenségből barát, olykor harcostárs lett, 
hiszen a fentihez hasonló esetek sokakat 
elgondolkodtatott. A mélyben, a katona-
ruha alatt ugyanis ott lapult a lelkiismeret 
is, amely igen gyakran megszólalt, amikor 
azt tapasztalták, hogy akik ellen vezényel-
ték őket, valójában nem ellenségek. 

Persze, ők voltak a kevesek. A nagyon 
kevesek. Ezért folyhatott oly sok vér a pes-

ti utcákon és szerte az országban. Ezért si-
került vérbe fojtani a magyar forradalmat, 
amely örök nemzeti fájdalmunk marad, 
miközben a mai Oroszország lakosságá-
nak közel kétharmada nem is hallott az 
1956-os magyar eseményekről. Így hát 
azt sem tudhatják, 1956 véres napjaiban 
miért érdeklődtek katona fiaik magyar 
földön Szuez iránt.

Buczkó József
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A Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. programajánlója
november 10. (kedd) 17.00: Kiállítás 
a Kőrösi Csoma Sándor Református 
Gimnázium tanulóinak munkáiból. A 
kiállítást megnyitja: Kocsis Áron hitéleti 
igazgatóhelyettes. Az alkotások megte-
kinthetők december 3-ig. Helyszín: Kéky 
Lajos Városi Művelődési Központ kiselő-
csarnoka és galériája.

november 11. (szerda) 10.00 és 13.00 
órai kezdettel: 
Váratlanul - Rendhagyó irodalomóra 
Georgita Máté Dezső színművésszel
Az előadás az ifjúsági korosztálynak szól, 
központi témái az önállósodás, a szü-
lőkről való leválás és a belépés a felnőtt 
életbe. A darab foglalkozik a virtuális 
kommunikáció és az online tér kihívása-
ival is. A műsort támogatja a „Köszönjük 
Magyarország!” program.

november 11. (szerda) 17.00-18.30: 
Hobby Börze
Szeretettel várunk mindenkit, akik ér-
deklődnek bármely gyűjtési terület iránt, 
cserélnének, vásárolnának, vagy csak szí-
vesen megnéznék mások gyűjteményét! 
Bélyeg, képeslap, érme, bankjegy, szalvé-
ta, telefonkártya, kártyanaptár, játékok, 
könyvek, képregények, régiségek stb. – 
hozzon el bármit, amit szeretne eladni, 
elcserélni, vagy csak bemutatni! A részvé-
tel díjtalan! Helyszín: Hajdúnánás, Kéky 
Lajos Városi Művelődési Központ

november 14. (szombat) 18.00: 
Zenei panoptikum, avagy a reverendá-
tól a trapéznadrágig
Egy időutazás, a gregorián stílustól a 
könnyűzenéig. Kellő komolytalansággal!
Helyszín: Kéky Lajos Városi Művelődési 
Központ színházterme
Belépés (korlátozott létszámban - max. 
150 fő) regisztrációs jeggyel lehetséges, 
amelyek a művelődési központ informá-
ciójában igényelhetőek.

november 24. 18.00 (kedd): 
Irodalmi teaház – Szabóné Marth Éva 
posztumusz verseskötetének kiadása 
alkalmából bemutatjuk a Lélek szüli a 
verset című kötetet. Teával, pogácsával, 
kötetlen beszélgetéssel várjuk az érdek-
lődőket.
Helyszín: Kéky Lajos Városi Művelődé-
si Központ nagyelőcsarnoka. A belépés 
díjtalan!

november 28. (szombat) 13.00-16.30: 
Tedeji Advent – ünnepi készülődés az 
advent jegyében. A délután folyamán csa-
ládi kézműves foglalkozásainkon együtt 
készítjük el a család adventi koszorúját, 
vagy asztal díszét. 15 órai kezdettel a Mi-
ki Mini Parti interaktív gyerekműsorral 
kedveskedik a gyerkőcöknek és itt lesz 
a Mikulás is, sok-sok meglepetéssel. A 
résztvevők megkóstolhatják a karácsony 
tradicionális süteményeit. Teremtsünk 

közösen igazi ünnepi hangulatot ezen a 
délutánon, melyre mindenkit szeretettel 
hívunk!
Helyszín: Hajdúnánás-Tedej, IKSZT 
épülete

november 29. (vasárnap): 
Advent Hajdúnánáson

Programok:
9.00-12.00: 
Adventi koszorúk és asztali díszek ké-
szítése 
Alapanyagokat korlátozott mennyiség-
ben tudunk biztosítani, így kérjük a 
részvevőket, hogy hozzák magukkal azo-
kat a dekorációs elemeket, amelyekből a 
díszeket szeretnék megvalósítani, hogy 
mindenki a saját ízlésének, a saját elkép-
zeléseinek megfelelő asztaldíszt tudjon 
alkotni. A szakmai segítséget mi adjuk, 
virágkötők segítik a jelenlévők munkáját. 
Helyszín: a Kéky Lajos Városi Művelődé-
si Központ nagyelőcsarnoka

15.00: 
Városi Adventi Ünnepség
Családi tűzgyújtás, jókívánságfa, teázás, 
süteményezés, adventi gyertyagyújtás, 
közös éneklés várja az érdeklődőket. Ze-
nél a BLACK ROSE PROJECT.

16.00: 
Magyar Népmese Színház: Betlehemes 
- interaktív bábelőadás
Helyszín: Kéky Lajos Városi Művelődési 
Központ színházterme
Az előadás ingyenes regisztrációs jeggyel 
tekinthető meg, amely a művelődési köz-
pont információjában igényelhető maxi-
mum 150 főig.

18.00:
Adventi koncert - Mészáros János Elek 
adventi műsora a Hajdúnánási Refor-
mátus Templomban. Jegyek a művelődé-
si központ információjában korlátozott 
számban kaphatóak 2000 Ft vagy 1500 
Bocskai Korona jegyáron.

december 5. (szombat) 9.00-12.00: 
Találkozz a Mikulással! – Családi Mi-
kulásváró délelőtt Hajdúnánás főterén. 
Ügyességi játékokkal, teával, szalon-
cukorral, a városi könyvtár karácsonyi 
könyvajánlójával és természetesen a Mi-
kulással várunk benneteket. Egy izgal-
mas játék során felfedezhetitek Mikulás 
falvát és 9 és 11 óra között utazhattok a 
Mikulás vonaton is. 11 órától az Aqua 
Manó Party zenekar vár mindenkit egy 
interaktív gyerekműsorral. A művelődési 
központ nagyelőcsarnokában a délelőtt 
folyamán régi képeslap kiállítás, baba 
játszósarok, kézműves foglalkozások és 
papírdoboz labirintus várja a látogatókat. 
Rossz időjárás esetén a Kéky Lajos Városi 
Művelődési Központ színháztermében 
tartjuk meg a programot.

„Hajdúnánás 2020” fotópályázat:
A Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. 
fotópályázatot hirdet Hajdúnánás város 
bemutatására 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. 
Kérjük, a fotókat nagy felbontásban 
készítsék el! A fotók mindegyikének a 
2020-as esztendőben kell készülnie Haj-
dúnánás közigazgatási határán belül. A 
képek beadásakor minden alkotó legyen 
szíves címmel ellátni a fotókat!

Beküldési határidő: 
2020. november 20.
Mindhárom kategóriában a legjobb 

pályamunkákat díjazzuk. A legjobb al-
kotásokból decemberben a Város Napján 
kiállítást szervezünk. További informáci-
ók a művelődési központban Szólláth 
Zoltántól kérhetőek.

Vers- és novellapályázat:
A Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. 
vers- és novellapályázatot hirdet 3 kor-
osztályban:
• 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 
címre word formátumban. Bővebb in-
formáció 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 hátoldalán 
feltüntetni! A beérkező rajzokat zsűri 
bírálja el. A rajzokból a Város Napjához 
kötődően kiállítást szervezünk. 

Az alkotásokat 2020. december 1-ig vár-
juk a művelődési központba.
Bővebb információ kérhető Szólláth 
Zoltántól a 70/372-1494-es telefonszá-
mon, vagy az info@nanasvmk.hu e-mail 
címen.

Moziműsor 2020. november

2020. november 8. (vasárnap)
17:00 Trollok a világ körül (Amerikai 
animációs vígjáték, kalandfilm 94 perc, 
2020)
19:00 Trollok a világ körül (Amerikai 
animációs vígjáték, kalandfilm 94 perc, 
2020)
 
2020. november 15. (vasárnap)
17:00 Trollok a világ körül (Amerikai 
animációs vígjáték, kalandfilm 94 perc, 
2020)
19:00 Boszorkányok (Amerikai családi 
kalandfilm, vígjáték 106 perc, 2020)

2020. november 22. (vasárnap)
17:00 Trollok a világ körül (Amerikai 
animációs vígjáték, kalandfilm 94 perc, 
2020)
19:00 Boszorkányok (Amerikai családi 
kalandfilm, vígjáték 106 perc, 2020)
 
2020. november 29. (vasárnap)
17:00 Trollok a világ körül (Amerikai 
animációs vígjáték, kalandfilm 94 perc, 
2020)
19:00 Boszorkányok (Amerikai családi 
kalandfilm, vígjáték 106 perc, 2020)



Ez itt az Ön 
hirdetéséneka helye! 

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

A Hajdúnánási Újság következő 
számának megjelenése:

2020. november 19.
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Anyakönyvi hírek
Köszöntjük Hajdúnánás legifjabb lakóit!

3 Dési Dorina
3 Dormán Levente
3 Berencsi Máté
3 Orosz Olivér

A „Fogyasztói Tudatosságra 
Nevelő Iskola” cím elnyerése

Iskolánk 2019-ben nyújtott be pályá-
zatot a „Fogyasztói Tudatosságra Nevelő 
Iskola” cím elnyerésére az Innovációs és 
Technológiai Minisztériumhoz. Azok az 
intézmények pályázhatnak e cím elnyeré-
sére, amelyek munkájuk során fontosnak 
tartják diákjaik fogyasztóvédelmi ismere-
teinek bővítését, és hozzájárulnak a tuda-
tos fogyasztói magatartás kialakításához. 
Iskolánk – a BSZC Csiha Győző Techni-
kum és Szakképző Iskola – az országban 
82. intézményként nyerte el e megtisztelő 
címet.

A cím odaítélése során legalább három 
szempontnak kellett megfelelni, valamint 
vállalni legalább egy további szempont tel-
jesülését a következő öt évben. Iskolánk 
fontosnak tartja, hogy diákjait megismer-
tesse a fogyasztóvédelem eszköztárával (pl. 
fogyasztóvédelmi jogok ismerete, a Vásár-
lók könyvének jelentősége). 

A pénzügyi ismeretek megalapozása 
napjainkban mindenki számára elen-
gedhetetlen, ezért már nemcsak szakmai 
órákon fontos róluk beszélni. Szakképző 
iskola lévén fontosnak tartjuk, hogy jó 
kapcsolatot ápoljunk városunk vállalko-
zóival, hisz diákjaink többsége náluk tölti 
szakmai gyakorlatát. A tanulók a gyakor-
latok alkalmával megismerik a vállalkozá-
sok működését, betekintést nyerhetnek 
azok mindennapjaiba, ezzel is gazdagítják 
vállalkozási ismereteiket. Eladó szakos ta-
nulóinkkal rendszeresen látogatjuk a helyi 
piacot, megismertetve őket a termelőkkel. 
Évek óta eredményesen veszünk részt fo-
gyasztóvédelmi, pénzügyi és élelmiszer-
ipari versenyeken. 

Egyik pályázati vállalásunk egy kupak-
gyűjtő felállítása volt, mellyel tehermen-
tesíthetjük a környezetet és rászoruló gye-
rekeken is segíthetünk. Ennek felállítása 
a Fenntarthatósági hét folyamán meg is 
történt. Az intézmény logójának formáját 
követő kupakgyűjtőt iskolánk hegesztő 
tanulói készítették el. Másik vállalásunk a 
reklámok fogyasztókra gyakorolt hatásai-
nak elemzése lesz.

A „Fogyasztói Tudatosságra Nevelő 
Iskola” oklevelet 2016 óta a fogyasztó-
védelemért felelős államtitkár, Keszthelyi 
Nikoletta személyesen adja át a kitüntetett 
iskola intézményvezetőjének. Ez az ün-
nepség a járványhelyzetre való tekintettel 
idén elmaradt, így postán kaptuk meg 
 a díszoklevelet. 

Ötvösné Kéki Piroska Ibolya
pályázati koordinátor

HIRDETMÉNY
A megújuló energia lakossági alkalmazására egyre nagyobb az érdeklődés az egész or-
szágban.

A PEN Perfect Napenergia Kft. egy lakossági fórum keretében kívánja tájékoztatni az 
érdeklődőket a megújuló energia, azon belül kiemelten a napenergia hasznosításának 
lehetőségeiről.

A lakossági fórum időpontja és helyszíne:
2020. november 25. (szerda)

16.30 óra,

 Hajdú Szállás (Köztársaság tér volt kollégium épülete)

A lakossági fórum témakörei:
1. Általános tájékoztató a megújuló energiák hasznosságáról
2. Tájékoztató a napenergia-hasznosítás műszaki, technológiai megvalósításáról
3. Tájékoztató a lakossági napenergia-felhasználás jogi lehetőségeiről
4. Tájékoztató a napenergiai beruházások pénzügyi finanszírozásáról
5. A felmerült kérdések megválaszolása
6. Egyéni felmerülő problémák megbeszélése

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

PEN Perfect Napenergia Kft.

Vélemény egy városi séta nyomán

A tavaszi és az őszi vírusos időszak autó 
nélküli gyalogos sétára ösztönzött, olyan 
utcákon tettem nagy köröket, melyeken 
eddig sem gyalog, sem autóval nem jár-
tam. Elhatározásom volt, hogy a szűkebb 
lakókörnyezetemmel közelebbről is is-
merkedjek, szemlélődjek. Az itt tapasz-

taltak adták az ötletet, hogy néhány soros 
írásban is rögzítsem a látottakat.

Örömmel konstatáltam, hogy sok az új 
építésű ház, de a régebbi építésű családi 
otthonok túlnyomó többsége is igényesen 
felújított, hőszigetelt, több helyen nap-
kollektorral felszerelt, rendezett kertkul-

túrával, sok virággal parkosított előkertek, 
díszburkolatok, épített kerítések, kocsi 
beállók, garázsok és autók mindenütt.  A 
látottak az ott lakók szorgalmas munkáját, 
törekvését, rendezettség iránti törekvését 
tükrözi, amit az utcafrontok, árkok és 
árokpartok nyírt gyepes oldala is mutat. 
Persze akadnak ettől eltérő portálok is, 
ezek többnyire igen régi, kicsi öregházak, 
ahol már vagy idős emberek élnek, vagy 
lakatlanok, bontásra érett épületek. Bizo-
nyára sok családnak segített, jól jött az el-
határozáshoz a kedvező hitelkonstrukció, 
a családtámogatási rendszerben elérhető 
különféle pénzügyi támogatás. Vélel-
mezem, hogy a most bejelentett újabb 
kormányzati intézkedés, ami kifejezetten 
a használt lakás felújítására vonatkozik, 
jelentős vissza nem térítendő pénzügyi 
juttatás további lehetőséget, lökést ad a 
lakóknak körülményeik komfortjának 
emeléséhez.

A látottak nemcsak a közvetlen kör-
nyezetemre jellemzők, az egész város 
folyamatosan megújul, megszépül, ma 

természetesnek tekintjük, megszokjuk, 
feledésbe merülnek a korábbi állapotok, 
történetek, olykor-olykor inkább csak az 
elégedetlenség kap hangot. Persze indo-
kolt lehet a jószándékú kritikai észrevé-
tel, de az elismerés is. Látnunk kell, hogy 
egyik napról a másikra nem lehet minden 
gondot orvosolni, utat, járdát megújítani, 
de a városvezetés törekvése, tenni akarása 
jó irányba mutat, csak a pénzügyi lehető-
ségek szabnak korlátokat. 

Ahogy haladunk előre az időben úgy 
csökken a nagyváros és kisváros között 
évtizedek alatt kialakult különbség, egyre 
jobb, korszerű körülmények, ellátási szín-
vonal, biztonság, életminőség valósul meg 
szerte az országban, és nálunk Nánáson 
is. Nemcsak a lakóházak, de a közintéz-
mények, iskolák, óvodák, bölcsődék is új 
arculatot kaptak, kívül-belül megújulnak. 
Értékeljük, és bizalommal őrködjünk is 
az elért eredmények megtartásában, meg-
óvásában, gyarapításában.

Pappné Bernád Judit
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Lenthe nemzetes úr lánykérőben - Irta: Móricz Pál 
A lázongó lel-
kű, az életnek 
sok minden 
bőségéből ki-
kopott ifjabb 
nemzedékünk: 
- bunkózni 
szeretné az 
öregeket. Sze-

rintök: minden pusztulásnak, romlás-
nak, nélkülözésnek okozói és előidézői 
a tökéletlen és önző öregek. Apja, anyja, 
nagyapja, nagyanyja, öreg rokonai, öreg 
barátai - én úgy érzem! - nem voltak az 
ilyeneknek? Ezek a vadgyümölcsök - a 
maguk húzós savanyúságukban - valami-
képpen már elfajzott törzsekről termettek 
és a nemzet családi életének gyepűjén kí-
vül a mocsaras árokpartra hullottak idő-
előtti éretlenséggel s leférgedzetten... A 
pusztulás, a szegénység nemes népnél nem 
gyilkolja meg, hanem mélyíti, melegíti az 
igénytelenséget és a nagyralátást lefokozó 
önzetlen, tiszta szeretetet.

Ó, mily meghatók voltak gyermekko-
romnak nyáron is juhbőr-bundát öltő 
szent öreg hajdú parasztjai... Már leszá-
moltak az élettel. Dologban, becsülettel, 
józanul megvívták hosszú életök küzdel-
mes harcait. A pipa-dohány, a korty italka 
volt szájuk egyetlen ízelítője. A malom-
házban, vagy a kisajtókban - a hajdani 
szörnyű huszárok, szilaj Domiguelek, 
Kossuth vén honvédjei - akár naphosszant 
elüldögélhettek, senki, de senki nem haj-
totta már őket dologra. A méhes, a gyü-
mölcsöskert, a szőlő: pepecselős, hernyóz-
gató, árnyékos munkái maradtak nekik, 
- ha éppen volt hozzá kedvük és erejök.

- Ugyan, miért ülteti öregbátyám azt a 
diófát? - Csúnya szemet vetettek volna az 
ilyen kérdezőre. Bolondnak, lelketlennek 
nézték az ilyenféle oktalan kérdéseket fel-
vető urat.

- Az onokámnak ültetem a diófát! - Talán 
egyik-másik bölcs öreg elnézőleg nyilatko-
zik. Ó, de - még az én koromban - az ono-
kák, a dédonokák, minden rendű és fajtá-
juk ifjúság előtt legnagyobb tisztesség volt 
a tisztes öregkor. Öreg apóék, öreg anyóék 
hófehér fejét, mintha gyémántos korona 
fedte volna, mindenki kalapot emelt s fejet 
hajtott előttük... „Vén bolondok” is akad-
tak, az ilyeneknek hiába volt ám pénzük, 
nagy darab földjük, tenger lábasjószág-
juk, emilyen, vagy amolyan fonákságuk 
miatt nem kerültek soha a templomban 
az előljárók padjába. Csak úgy tél-tul, a 
nagyujnak a süveghez, vagy kalap karimá-
hoz böködésével járt nekik a köszöngetés 
is, ha mindjárt a saját kisajtójuk előtti kis-
padon, a vendégmarasztó lócán üldögéltek 
is... Az ilyenfélékből, noha megöregedtek, 
- soha nem lett presbiter, sem városgazda, 
sem mezőbíró, kurátor, árvák atyja, sze-
nátor, városi, megyei képviselő... Pedig az 
ilyen tisztségekre a tapasztalt, lehiggadt, 
bölcs öregek legjavát szokták kiválogatni. 
Aminthogy szőlőpásztor, pusztai mező-
csősz, nyájszámadó, toronybeli harango-
zónak is legszívesebben az „öregeket” válo-
gatták. Azt tartották: - Az öregembernek a 
szemét nem fogja annyira az álom!... A vére 
se hajtja annyira már!... A becsületére is in-

kább vigyáz! - Hejh, mert szörnyű lebecs-
mérlés volt az, amikor egyik-egyik megté-
velyedett öreg hajdúra rámondták: „vén 
huncut!” Az ilyent latornak vették... Óh! - 
Istenem! Teremtőatyám! lehajtom fejemet 
előtted! - az ilyen zsivány juhász, kondás, 
ezermesterféle mesélni hogy tudott még-
is!... Milyen gyönyörűségesen, édesen me-
sélgettek... Az ilyen vén huncutnak a lelke 
még sem lehetett romlott, gonosz... Az 
Isten hogyis engedte volna nekik másként, 
hogy a fonókban, a malomházak tüzénél, a 
vén Csepűs-szőlőkert csőszkunyhóiban, a 
disznótoros vacsorák utáni ejtőzéseknél, az 
esti kukoricahántásoknál, halottvirrasztás 
közben, kint a pusztai karámok pásztortü-
zeinél, a tanyai élet és munka édes pihenő 
óráiban olyan szépeket, olyan gyönyörűe-
ket mesélgethessenek az ősi élet csodaszerű 
titkaiból...

Az öregeknek valóban királyi volt a 
megbecsültetésük. A közrendűje „Apám-
uram” és „ides bátyám” volt mindenkinek. 
Egy-egy hatalmas öreg hajdú nemzetes úr 
meg már igazi vezérszámba ment, legalább 
a maga „tizedjében”, - a hajdúk hadi szer-
vezetben élvén, tizedek csoportjával he-
lyezkedtek el főhadnagytól kormányozott 
katona-városaikban... Az ilyen „tizedbeli” 
öreg nemzetes úr nélkül semmiféle válasz-
tás, leánykérés, lakodalom és keresztelő 
sem eshetett meg. Szavukat és részvételü-
ket leginkább kikérték (ahhoz alkalmaz-
kodtak) a tizedbeli-hajduk. Kisujjszállási 
és karcagi Lenthe Bénjámin tekintetes, 
nemzetes táblabíró úr, - a nemes Hajdu-
kerületnek egyik első öreg, bölcs székülő-
je, - különösen hatalmas úriemberszámba 
ment ott a dorogi út hídja tájékán... A ma-
lomkő-küszöbös kisajtón mikorra beljebb 
kerülkődzött a vén Nyuzó Sámuel mol-
nár, némileg gyorsabban kezdett kopogni 
a sok jót, rosszat megemésztő öreg szíve. 
A kutyák a disznótorok, birkanyírások, 
szüretek, szórások, különféle iszkábáló-
munkák jeles alkalmaiból jól ismerték az 
öreg ezermestert, - rá sem vakkintottak. A 
szalmakazal tövéből csóválták a farkukat. 
Rókaképű, vörhenyeges ember volt a mol-
nár. „Vén huncutnak” nevezték őkelmét 
is a háta megvett. Leginkább vélekszették 
Sámuel molnár felől, - ha a paraszt nem 
látja! - köpöcéjével kétszer szedi a vámot... 
Az avas hájjal vaskosan kikent csizmája 
szárhegyig sáros volt... Ez az őszvége-új-
bor forrása idején - többnyire olyan sáros, 
esős a szép Nánáson, hogy az iskolásgyerek 
lábacskájáról lehúzza a csizmát. Szikka-
dás következtével csupán nyomadékról-
nyomadékra lehet lépni. Az óriási talpú 
hajducsizmák lapítanak ám olyan nyomo-
kat, hogy kényelmesen megfekhetne ben-
nök bármelyik ordas Jánosréti nyúl... No, 
azonban nem kell hinni, hogy mind csupa 
lábbal van tele az a „csezma”... A katonás 
hajdú nép nem topa, nagy lábú, hanem az 
őszi sárhoz, hideg télhez a vaskos kapca 
mellé még szalmát tömöget öblös csiz-
májába... Így azután sem a sárviz, sem a 
téli fagy nem hozza szégyenbe a hajducsiz-
mát. Meleg az, enyhős az, száraz az, mint 
a banya-kemence, Nyuzó Sámuel molnár 
csizmája is egész bizonyosan ilyen kibélelt 
hajducsizma volt.

- Tyüh! Tyüh! - tudta a molnár, hogy 
úriháznál mi a tisztesség, azért a kőgrádi-
csos tornác alján a sárkaparó kerekkéssel 
s még valami talált kukoricacsutkával a 
szárhegyig sáros csizmáját tőle telhetően 
végigtisztogatta. Hejh, a nemzetes asszony 
félti a fehérre sikárolt pádimentomát... A 
kazlak alól a lompos fehér kutyák közben 
mind a molnárhoz gyűltek. Amint ott haj-
longott, fekete orrukkal meg-megbökdös-
ték a hajladozó molnár csövesbundájának 
fényesre zsirozódott irhabőrét.

- Tám bizony jánynézőbe készül kend, 
hogy úgy csinosítja magát?! - Lenthe nem-
zetes úr az ablakon át meglátta, kijött a 
tornácra, jókedvűen rászólt a csizmáit tisz-
togató molnárra.

- Majdhogy el is találta nagyuram! - A 
molnár bőrsüvegét leemelve, nehéz lép-
tekkel a lépcsőnek indult. Megfontolt volt 
minden lépése. Nemhiában volt veres em-
ber, még a szavát is kétszer megrágta a mol-
nár. Bent a nemzetes úr pipázó szobájában, 
ahol a könyvtartó polcokon a Csokonai V. 
Mihály, Gvadányi generális, Dugonits-apó, 
Kisfaludiak, Berzsenyi, Kölcsey, Kazinczy, 
Virág Benedek, Czuczor, Vörösmarty bőr-
kötésű művei megtalálódtak a sok tudós 
debreceni, pataki professzor és pap köny-
veinek társaságában, még inkább megil-
letődött a molnár. A harmadik, negyedik 
pohár borocskánál lassan megeredt a sza-
va. - Éppen kikérő násznagynak szeretném 
felkérni most nemzetes nagyuramat avég-
ből hogy a Csordajárás-köz végén, a vásári 
cédulaház mellikin lakos Recsegh Demeter 
csizmadiamester uramnak a Klára lánya, 
meg az én Jakab fiam, a vice-molnárom, 
igencsak megértették egymást, mivel pedig 
sem a jányosház öregjeinek résziről, sem a 
mi részünkről ellenkező vilekedés nem me-
rült fel, hátha most nemzetes nagyjó ko-
mámuram kikérő-násznagynak elfáradna 
hozzájuk a mű nevünkben és részünkrül, 
Recsegh Demeter mester barátomék egész 
bizonyosan rámondják az Áment! 

- A Héródessét neki! - Lenthe Bénjá-
min nemzetes a kövér füstöt karikára fúj-
ta a csibukszárból. - Kendtek a dombos 
Mikén laknak, hát muszáj kendteknek a 
rétoldalra, a Laponyagra menni főkötő alá 
való jányér?!

- Hozós jány ám az a jány! - hunyorítot-
ta a veres molnár.

- Valamicskéje van minden jánynak! - 
véleményezte a nemzetes úr. - Különben, 
ha kendteknek jó, nékem mindegy!

- Vasárnap estendet hát majd elgyövök 
Jakab fiammal az üzenetir!...

- Jól van! Várom, elvárom kendteket.
Vasárnap kora délután el is indult annak 

rendje szerint az öreg tekintetes, nemzetes 
Lenthe Bénjámin úr a leánykérőbe. Az eső 
ám hétközben csak szüntelenül esett. Nem-
hogy szikkadt, inkább mélyült a nánási sár. 
Kocsin semmiképpen nem mehetett, lóra 
ült a nemzetes úr. Nagynehezen elcaptat-
tak a szügyig felcsapdosó sárban a hidi-Sa-
mu-zsidó polgári úti hídjáig... De amikor 
beletekintett a száz, meg ezer tehén csül-
kétől feneketlen sár-dágvánnyá dagasztott 
Csordajárás-közbe, felmordult a nemzetes 
úr. - A Héródessét neki... Még beledűlne a 
Hódas lovam, olyan szörnyű sártenger ez a 

cudar Laponyag... Azt mán pedig nemcsak 
egy jányért, hanemha Recsegh mesternek 
száz jánya volna, sem venném fel... Ha 
mán azonban csizmadia jánya kell ennek 
a huncut Nyuzó-hadnak... Beh jó, hogy 
eszembe jutott... Hiszen az én csizmadiám-
nak, Bagariás Dánielnek is vagyon egy Sára 
nevezetű leánya, ez meg hászen itt, la, csak 
mindjárt éppen a hidi-Samu szomszédjá-
ban lakik... Sáránál derekabb ama bizonyos 
Kalára sem lehet... Bagariás májszter is van 
csizmadiának olyan, mint az a laponyagi 
Recsegh, nohabár nem céhmester tudtom-
mal! - Nemzetes Lenthe Bénjámin úr a vá-
ros árkán belül, a Bagariás Dániel mester 
kisutcájának fordította lovát... 

- Széna, vagy szalma-e, nemzetes nagy-
uram? - A verhenyeges vén kopasz Nyuzó 
Sámuel molnár Lenthe tekintetes úr pipázó 
szobájában, a talpas ezüst gyertyatartók sze-
líd fényénél vetette fel ezt a csiklandós kér-
dést, merthogy már mécsgyújtás ideje volt.

- Hát, tudja kend, kedves májszterom, 
nem szalma, de nem is széna... Legalább a 
Recsegh mesterék irányából nem...

- Ühm! - Sámuel molnár görcsöset nyelt. 
- Ezt meg mán hogyis értelmezzem én? 

- A Héródessét neki!... Te huncut mol-
nár! - Az öreg Lenthe Benjámin nemzetes úr 
mókásan felfortyant. - Csak nem kívántá-
tok volna, hogy Hódas lovammal akár száz 
csizmadia lányért beledőljek a Csordajárás-
köz sarába?... Hanemha mindenáron csiz-
madialányt akartatok, mivelhogy utamba 
esett s az én csizmáimat, meg a háznépem 
lábbelijeit Bagariás Dániel mester szokta 
csinálni mindig becsületesen, rendesen, 
belovagoltam hozzájuk és a Jakab legény 
részére, Recsegh Kalára helyett megkértem 
a másik csizmadia leányt: Bagariás Sárát... 
Hejh!... Huncut vén molnárja, mint a gyé-
mánt, szikrázik a szeme annak a szép eladó 
lánynak... Örömest meghallgattak, ám!... 
Négy hét multán eltáncoljuk a kézfogót!

- Hi-innye!... Tekintetes, nemzetes ko-
mám uram!... Ezt osztég huszárosan eltet-
szett intézni!

- Hiszen az is voltam én Napóleon ellen 
a palatinus huszárfőhadnagy debreceni Fa-
zekas pajtással, aki Ludas Matyiról olyan 
szép históriát penderitett! - Az öreg nemze-
tes úr büszkén megsodorta fehér bajuszát. 
Minekután a gyémántszemű Bagariás Sára 
leányzó ellen vice-molnár Nyuzó Jakab 
legénynek sem volt különösebb kifogása 
(nomég csak az kellett volna!) megülték a 
kézfogót, rövidesen a lakadalmat. Boldog 
emberpár lett belőlük... S már amennyire 
a molnár is részesülhet a köztiszteltetésből, 
idővel tisztességben megöregedett Nyuzó 
Jakab molnár is az ő kedves életpárjával.

- Ugy-i anyjuk?... Az öreg Lenthe Bé-
njámin nemzetes úr, jó keresztapám, mi-
lyen bölcsen elintézte ezt a mi házasságun-
kat?! - Nyuzó Jakab szárazmalmi molnár 
ragyogó szemmel, mosolyogva kacsintott 
az ő szemérmetes, galambfehér hajú kis 
öreg párjára. S ha sóhajtozott is némely-
nap a vén kásaütő molnár, csupádon ami-
att sóhajtozott, mert az a huncut német 
idő előtt feltalálta a - gőzmalmot...

Magyarság 1929.04.11. 2-3.p
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Ez itt az Ön hirdetésének
a helye! 

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

Pontot csentünk, pontokat vesztettünk
A vírus miatt egy mérkőzésünk elmaradt 
s bár a bajnokaspiráns Monostorpályi ott-
honából sikerült pontot csennünk, addig 
megnyerhető vagy legalábbis ikszre hoz-
ható mérkőzéseket veszítettünk. Nézzük 
az eredményeket!

Monostorpályi SE–Hajdúnánás Flexo 
2000 FK 1–1 (1–1)

Néző 150.
Vezette: Nagy N. (Lévai Z., Vilmányi S.)
Hajdúnánás Flexo 2000 FK: Puskás 
Cs.–Andorkó S., Puskás Z. (Blága T.), 
Tóth B., Szilágyi Á., Kerek B., Kiss L., 
Újvári Zs., Jóna G. (Fülöp Á.), Lovas M. 
(Fodor J.), Tóth V. 
Edző: Daróczi Péter
Gól: Illés D., illetve Újvári Zs. 
Ifi: 5–2.
„Nagyon nehéz mérkőzésen vagyunk túl” 
nyilatkozta edzőnk az izgalmas, jó ira-
mú, küzdelmes mérkőzés után. Az el-
ső félidőben helyzetekkel teli találkozó 
szemlélői lehettek a kilátogató szurkolók, 
ahol bármelyik csapat eldönthette volna a 
maga javára a derbit. A helyzetkihasználás 
azonban egyik oldalon sem volt a legjobb. 

A folytatásban sem adtuk fel a gólszerzés 
lehetőségét, de a hazai pályán játszó Pályi 
mezőnyfölényt tudott kialakítani. Azon-
ban védelmünk jól állta a sarat, így értékes 
ponttal térhettünk haza.

Hajdúnánás Flexo 2000 FK – Hajdú-
sámson TTISZE 4-1 (2-1)

Néző: 100.
Vezette: Dobi Zs. (Tóth G., Vilmányi S.)
Hajdúnánás Flexo 2000 FK: Tömöri A. 
– Andorkó S. (Fülöp Á.), Tóth B., Szilágyi 
Á., Kerek B., Kiss L., Újvári Zs., Fodor 
J., Jóna G. (Blága T.), Lovas M. (Puskás 
Z.,), Tóth V. 
Edző: Daróczi Péter
Gól: Újvári Zs. (2), Kiss R., Jóna G., il-
letve Szabó B. 
Ifi: 8-0.
Míg az ellenfél edzője úgy nyilatkozott, 
hogy rosszul jöttek ki az összes fordu-
lópontból, addig Daróci Péter gratulált 
a csapatnak, főleg Tömöri András ka-
pusunknak. Az ő remek bravúrjainak is 
köszönhettük, hogy itthon tartottuk a 
három pontot.

Balmazújvárosi FC–Hajdúnánás Flexo 
2000 FK 4–2 (1–1)

Néző: 400
Vezette: Puskás Z. (Hajdú I., Horváth J.).
Hajdúnánás Flexo 2000 FK: Tömöri A. 
– Andorkó S., Puskás Z. (Blága T.), Tóth 
B. (Dobó T.), Kerek B. (Fülöp Á.), Kiss L. 
(Ilyés B.), Újvári Zs., Fodor T., Fodor J., 
Jóna G., Tóth V.
Edző: Daróczi Péter.
Gól: Mihalik L. (3), Szabó B., illetve Új-
vári Zs., Blága T. 
Szép stadion, jól felkészített ellenfél, több 
sebből vérző vendég gárda. Így lehetne 
összefoglalni a mérkőzést, mely az első 
félórában hazai fölényt hozott. A vendég-
látók sorra alakították ki helyzeteiket, de 
ezek közül csak egyet tudtak kihasználni. 
Majd jött a nánási kontra. Ezek után ki-
egyenlítettebb játék folyt a pályán. A foly-
tatásban fölénk kerekedett a hazai csapat, 
igaz 2-2-nél még volt esély egy jobb ered-
ményre. Kissé tartalékos csapatunk ereje 
azonban fogyni kezdett, melyet Lajos Fe-
renc csapata ki tudott használni.

Hajdúnánás Flexo 2000 FK–BUSE 0–4 
(0–1)

Néző: 100
Vezette: Szabó P. (Malmos N., Molnár L.)
Hajdúnánás Flexo 2000 FK: Puskás Cs.–
Andorkó S. (Puskás Z.), Kovács G. (Blága 
T.), Tóth B., Szilágyi Á. (Bohács B.), Ke-
rek B., Kiss L., Újvári Zs., Fodor J., Jóna 
G. (Fülöp Á.), Lovas M. 
Edző: Daróczi Péter
Gól: Polonio-Guerreiro J. (2), Gyöngy 
T. (2) 
Kiállítva: Lovas M., Újvári Zs.
Ifi: 5–1.
A „barátok” csatájából most a vendégek 
trénere, Szitkó Róbert jött ki győztesen. 
Az egész meccsen élesebb vendég gárda 
megérdemelt győzelmet aratott, a végére 
9 főre fogyatkozó hazaiakkal szemben. 
Bár az edzőnk szerint is megérdemelt győ-
zelem volt, de saját és több más szurkoló 
véleménye szerint is a játékvezetői gyen-
ge mérkőzésvezetés nagyban statisztált az 
eredményhez. Mást nem mondhatunk, 
csak hogy fel a fejjel, kesergésre nincs idő. 
Hajrá Hajdúnánás!

Kócsi Imre

FÉRFI KÉZILABDA NB II
Füzesabonyi SC – Kispályás Műfüves 
NKFT 25 - 25 (12 - 12)

Füzesabony 85 néző. Vezette: Acsai, Ba-
bity. (október 17.)
Kispályás Műfüves NKFT: TORMA (ka-
pus), Ludnai 3, Juhász 1, KELEMEN 1, 
Bodogán, ÖTVÖS N 10/1, Harsányi. 
Csere: Balázs (kapus), ÖTVÖS T 6, Nagy-
Menyhárt 1, Molnár 2, Mezei, Kapusi 1, 
Nyeste, Tupicza, Nagy L. Edző: Madai 
Tamás
Hétméteres: 2/0, illetve 1/1. Kiállítás: 6 
perc, illetve 4 perc.

Madai Tamás: Füzesabonyban egy dön-
tetlen eredményt mindig szép dolog elér-
ni. Azonban ha az utolsó percek történé-
seit nézem, nagyon sajnálhatjuk, hogy ott 
hagytunk egy pontot!

Ifjúsági mérkőzés: Füzesabonyi SC - Kis-
pályás Műfüves NKFT 31 – 43 (16 – 20)
Füzesabony 50 néző. Vezette: Kiss, Varga. 
(október 17.)
Kispályás Műfüves NKFT: BALÁZS (ka-

pus), Ludnai 1, Nagy-Menyhárt 7/1, Ju-
hász 7/1, Ötvös T 8, MOLNÁR 9, Bózsár 
1. Csere: NAGY L 3, Gönczi 1/1, PÉN-
TEK 4/1, Nagy Sz 2. Edző: Varga Gergő
Hétméteres: 4/3, illetve 4/4. Kiállítás: 8 
perc, illetve 8 perc. 

Varga Gergő: A nagyarányú győzelem 
ellenére nem volt egyszerű mérkőzés. Az 
ellenfél közel 40 lőtt góllal zárta az összes 
eddigi meccsét. Mondtam a csapatnak, 
hogy csak akkor nyerhetünk, ha 30 lőtt 
gól környékén tartjuk a hazai csapatot. 
A két csapat közötti nagyobb különbség 
csak az utolsó 15 percben alakult ki. Eh-
hez a sikerhez hozzá járult egy bravúros 
kapus teljesítmény, és egy viszonylag stabil 
védekezés. Több gyors indulás gólt tud-
tunk szerezni illetve felállt fal ellen is jól 
mentek a támadások. A fiatalabbak ismét 
éltek a kapott lehetőséggel és nagyszerű 
egyéni teljesítményekkel járultak hozzá a 
csapat sikeréhez. 

-kábé- 

FÉRFI KÉZILABDA NB II
Kispályás Műfüves NKFT – Enjoy Ro-
botics Fehérgyarmat 29 - 28 (17 - 13)

Hajdúnánás: zárt kapu. Vezette: Csanádi, 
Polgár. (október 25.)
Kispályás Műfüves NKFT: TORMA (ka-
pus), Kiss 6, Juhász 1, KELEMEN 2, 
Tupicza, ÖTVÖS N 5, Molnár. Csere: 
Balázs, Mezei (kapusok), ÖTVÖS T 7, 
Kapusi 2, Nagy-Menyhárt 4, Nyeste, 
Ludnai 2, Harsányi, Deli. Edző: Madai 
Tamás
Hétméteres: 0/0, illetve 2/1. Kiállítás: 4 
perc, illetve 6 perc.

Madai Tamás: Nehéz mérkőzésen va-
gyunk túl. A két pont sorsát sokkal ha-
marabb eldönthettük volna, de a második 
félidőben nagyon sok hiba, pontatlanság 
jellemezte a játékunkat.

Ifjúsági mérkőzés: Kispályás Műfüves NK-
FT – Fehérgyarmat 44 – 30 (22 – 15)
Hajdúnánás: zárt kapu. Vezette: Silling, 
Tóth. (október 25.)
Kispályás Műfüves NKFT: Balázs (kapus), 

LUDNAI 9, Nagy-Menyhárt 6, Juhász 
5, Nagy Sz, Ötvös T 11, MOLNÁR 8/1. 
Csere: NYAKÓ (kapus), Péntek 1, Gönczi 
4, Radó. Edző: Varga Gergő
Hétméteres: 1/1, illetve 3/1. Kiállítás: 2 
perc, illetve 0 perc. 

Varga Gergő: Tartalékosan de így is győz-
ni tudtunk. Ez a fehérgyarmati csapat 
még sokra viheti idén a bajnokságban. 
Számunkra is megnehezítették az első 20 
percet. A gyenge védekezésünk ellenére 
remek kapusteljesítményt nyújtott Nya-
kó Sándor. A második félidei lendületes 
támadó játéknak köszönhetően tudtunk 
egyre nagyobb különbséget kialakítani, 
ezzel megszerezve nagyon fontos 2 pontot! 

-kábé- 
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Korszerűsítés a Nánási Focisulinál
Mintegy 23 millió forintból szerzett be 
új pályakarbantartási gépeket a Nánási 
Focisuli Egyesület. Az eszközök elsősor-
ban a talajminőség javítását szolgálják 
majd a Nagy Norbert Sportközpont két 
élőfüves futballpályáján.

A két terepet a focisuli korosztályai mel-
lett a Hajdúnánás Flexo 2000 FK felnőtt 
együttese és utánpótláscsapatai is rendsze-
resen használják, így nagy igénybevétel-
nek vannak kitéve. A nagy zöldterületnek 
egyre több figyelemre és tudatosabb gon-
dozásra van szüksége, hogy a sportolók 
megfelelő körülmények között tudjanak 
edzeni, mérkőzést játszani.

A fejlesztés két ütemben zajlott: 2019-
ben fűnyíró traktort, fűnyíróasztalt és 
pótkocsit szerzett be az NFSE, idén ok-
tóberben pedig gyepszellőztető-, hótoló-, 
műtrágyaszóró- és pályavonalazó géppel 
bővült az eszközpark. A korszerűsítésre 
fordított összeget TAO-források és az ön-
kormányzat önrésze biztosította. 

– Régebben egy elavult fűnyírógéppel 
történt a pálya nyírása, ennek időtartama 
5-6 órát is igénybe vett. Ezeket az eszkö-
zöket heti két alkalommal használjuk a 
pálya nyírására, a gyepszellőztető gépet 
pedig évente négy alkalommal, ahogy az 
időjárás lehetővé teszi – mondta Horváth 
Imre. Az egyesület elnöke hozzátette: re-

mélik, hogy így hosszú távon megoldódik 
a pályák gondozása. 

A gépek karbantartásáért egy nyíregy-
házi szerviz felel, míg üzemeltetésükben 
az önkormányzat nyújt segítséget. A 
beruházásnak komoly hasznát láthatja 
a későbbiekben az NFSE idén indult, 
U14-es korosztálya, amely jelenleg a me-
gyei utánpótlás-bajnokságban szerepel, és 
rendszeresen használja mindkét pályát. 
Gönczi János és Csiszár Szabolcs együtte-
se magabiztos teljesítménnyel áll a tabella 
élén. Utóbbi szerint szükség is van a ta-
laj javítására, mivel alkalmanként három 
mérkőzésnek is otthont adhat a pálya, ami 
jelentős nyomokat hagy:

– A pálya talaja nem éppen a legmeg-
felelőbb. Mi is most tapasztaljuk edzésen, 
hogy ha nincs is tönkremenve, de nagyon 
kellenek az új gépek, hogy a pályát gyor-
san helyre tudják hozni. 

Az NFSE-korosztályok többsége még 
szabadtéren edz, az őszi szezon november 
végi zárásáig így tesznek majd az U14-es 
csapat tagjai is. Az egyesület vezetése azon 
dolgozik, hogy aztán télen, beltéri edzése-
ken folytatódhasson a szakmai munka, de 
ez egyelőre nagyban függ a járványhelyzet 
alakulásától is. 

Tóth Márkó


