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Szabóné Marth Éva verseiről

Adventi körkép a koronavírus járvány tükrében

Határozottan állíthatjuk, 
hogy sok tekintetben 
megváltozott az életünk 

2020-ban. Vannak dolgok vi-
szont, melyek állandóak. Ilyen a 
család, a hagyományok és az ünne-
peink. Ha kicsit másként, a szok-
ványostól eltérő módon is, de az év 
mérföldköveiként is szolgáló ün-
nepi alkalmak nem maradnak el. 
Előttünk a karácsony, s az advent, 
az év legjobban várt és legszebb 
időszaka.  A nagy történelmi egy-
házaink képviselőit a megváltozott 
élethelyzetünkben történő ünnep-
várásról, az ehhez kapcsolódó lelki 
felkészülésről kérdeztük. 

Gacsályi Gábor a Hajdúnánási 
Református Egyházközség vezető 
lelkipásztora a türelem fontossá-
gára hívta fel a figyelmet. Vélemé-
nye szerint nem a vírus első 2-3 
hónapja volt igazán nehéz, hanem 
az az időszak, amit éppen most 
élünk. „Karácsony az Isten szerete-
tének megjelenése, advent alatt ezt 
várjuk, erre készülünk. A szeretet 
az maga a türelem és a megértés is, 
és most erre van szükség. Türelem-
re, megértésre, egymás elfogadására 
és tiszteletére. Ez az adventi csend 

most ezt kell, hogy szolgálja.” 
Gacsályi Gábor tiszteletes úr 

kéri az embereket, hogy igyekez-
zenek ezt az időszakot, s a soron 
következő ünnepet szűk, családias 
körben megélni, hiszen a kará-
csony lényege nem a nagy vásárlá-
sokban, és a pompásan feldíszített 
bevásárlóközpontok kínálatában, 
hanem a szeretet megélésében és 
továbbadásában keresendő. 

A római katolikus egyházközség 
adventi időszaka a református egy-
házközséghez hasonlóan novem-
ber 29-én vette kezdetét. 

Juhász Imre plébános megfo-
galmazása szerint az advent egy 
bűnbánati időszak, amely a kará-
csonyra készít fel, a megtérésre, 
egyfajta lelki újjászületésre hangol 
rá bennünket. A felkészülés idő-
szakának része a virrasztás, a lelki 
gyakorlatok, a karácsony előtti 
szent gyónás, a szent áldozás és a 
jó cselekedetek. 

Az idei advent azért különleges, 
mert igazán kézzelfoghatóvá válik 
számunkra a várakozás érzése. „Vi-
lágosságot várunk, az egészségnek a 
világosságát, a gyógyulásnak a fé-
nyét. Az egyes családok, az itt élők, 

a hajdúnánásiak már mind azt 
várják, hogy mikor jelentik be végre, 
hogy megszűnt a vírus, s nemhogy 
a második hullámnak van vége, de 
nem várható harmadik és negyedik 
hullám. Sok tekintetben különleges 
az idei advent, egy olyan alkalom, 
ami nem volt tavaly és remélhetőleg 
nem lesz 2021-ben.” – fogalmazott 
Juhász Imre plébános.

A görögkatolikus egyház kará-
csony előtt 40 nappal, azaz no-
vember 15-től indította az ünne-
pi felkészülés időszakát böjttel és 
imádsággal.  Szaplonczay Gergely 

parókus kiemelte a jelenlegi élet-
helyzetünk minden nehézsége 
ellenére lehetőséget teremt arra, 
hogy még inkább felkészüljünk a 
karácsonyra. „Ahhoz, hogy az em-
ber békét teremtsen önmagában meg 
kell tanulnia néha lemondani bizo-
nyos dolgokról, s meg kell tanulnia 
imádkozni és szeretni.”

Ferenczy Boglárka

Fotók: Girus Zsolt

akatona
Írógép
Csiszár Imre alpolgármestert adventi köszöntőjét megnézheti itt.

https://www.youtube.com/watch?v=QaKdAS-Nv2M
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Elindult a népkonyha szolgáltatás
A hajdúnánási lakosok minden-
napjait segíti és a foglalkoztatásra 
is pozitív hatással van a napokban 
Hajdúnánás Város Önkormányza-
ta által elindított Népkonyha nevű 
szolgáltatás.

Herter Gyula, a Hajdúnánási 
Gyermek- és Közétkeztetési Non-
profit Kft. ügyvezetője elmondta, 
hogy minden 18. életévét betöltött 
hajdúnánási lakos igényelheti az in-
gyenes, napi 1 tál meleg ételt. Ed-
dig közel 800 fő kérte a csomagot. 

A jelentkezés folyamatos, igény-
lési lap kitöltésével, leadásával le-

hetséges. Az igénylő lakosok által 
kiválasztott osztóhelyen (Főkony-
ha: Bocskai u. 6., 3 iskolai intéz-
ményegység tálalókonyhája: Ma-
gyar u. 104., Polgári u. 71., Iskola 
u. 3., Hajdúnánás- Tedej: Előháti 
u. 1.) adhatja le papírját, vagy a 
Hajdúnánás Városi Önkormány-
zat portáján. 

Az ételt a kiválasztott osztó-
pontokon - minden hétköznap 
16.30-18.00 óra között, hétvégén 
és ünnepnapokon 11.00-12.30 
között – személyesen lehet átven-
ni. Akinek erre nincs lehetősége, 

annak családtagja, rokona, segítő-
je is elviheti az ennivalót. Az osztás 
egyszerhasználatos, zárt edényben 
történik, így teljesen biztonságos 
és nem szükséges hozzá saját étel-
hordó. 

A szolgáltatás igénybevételének 
feltétele, módja:
•	A	szolgáltatás	igénybevétele	ön-

kéntes alapon történik és térítés-
mentesen biztosított.

•	Kizárólag	 18.	 életévét	 betöltött	
személy veheti igénybe.

•	A	szolgáltatás	igénybe	vételéhez	
a Szociális törvény alapján szük-

ség van a szolgáltatást igénybe-
vevő személy személyes adataira 
(név, születési név, születési hely 
és idő, TAJ szám, lakcím és tar-
tózkodási hely).

•	Minden	igénybevevővel	szüksé-
ges a szolgáltató által biztosított 
adatvédelmi nyilatkozat kitölté-
se, amellyel hozzájárul, hogy a 
szolgáltató az adatait kezelheti.

•	Az	igénybevétel	tényét	aláírással	
kell igazolni.

Karcza Erzsébet

A Hajdúnánási Gyógyfürdő 
továbbra is várja vendégeit gyógyászati részlegén

A gyógyászati szolgáltatásaink 
közül majdnem mind működ-
het, bár a koronavírus járvány 
miatt bekövetkezett korlátozá-
sok a Hajdúnánási Gyógyfürdő 
életét is megnehezítik. Évértéke-
lő Bagi Zsolttal, a Hajdúnánási 
Gyógyfürdő vezetőjével.
– Hogyan érintette a koronaví-
rus első hulláma a gyógyfürdő 
működését?
Igazán nehéz helyzetbe sodort 
minket. Nem üzemeltethettük a 
gyógyfürdő egyik részlegét sem. 
Sem a gyógyászatot, sem a klasszi-
kus értelembe vett fürdőt. 
– A tavalyi évhez képest hogyan 
alakult a látogatók száma a fő-
szezonban?
A június sajnos a viszonylag csapa-
dékos és hűvösebb időjárás miatt 
jelentősen lemaradt a 2019-hez 
képest. Szerencsére valamelyest a 
július, illetve az augusztus kom-
penzálta az addigi kimaradást. 
Nem értük el a tavalyi látógatói 
szintet, de meg tudtuk közelíteni. 

Mondhatjuk, hogy a viszonytagsá-
gos helyzet ellenére jó júliust-au-
gusztust zártunk.
– Milyen higiéniai intézkedé-
seket hoztak a látogatók és a 
fürdőben dolgozók biztonsága 
érdekében?
Fokozottan fertőtlenítettük és je-
lenleg is fertőtlenítünk minden 
olyan felületet, amivel a vendég, 
illetve a dolgozók is érintkezhet-
nek, mint a szaniterek, kilincsek, 
öltözőszekrények. Belépéskor 
mérjük a vendégek, ott dolgozók 
testhőmérsékletét. Több ponton 
is ki van helyezve kézfertőtlenítő-
szer, meg is kérjük a vendégeket 
ennek használatára. A várakozási 
idő alatt kötelező a maszk viselése, 
illetve a megfelelő távolságtartás.
– Volt-e igazoltan pozitív eset a 
fürdőben dolgozók körében a 
pandémia 1. hullámában?
2020. november 11-ig nem volt 
olyan fürdőben dolgozó kolléga, 
aki igazoltan fertőzött lett volna.
– Milyen karbantartási felada-

tokat sikerült megvalósítaniuk 
idén?
Az őszi leállás kötelező a fürdők 
életében. Ilyenkor minden me-
dence teljesen leengedésre kerül. 
A csőszerelvények fertőtlenítése 
megtörténik. A csempeburko-
latpótlás, szivattyúkarbantartás, 
mely üzem közben nem valósítha-
tó meg. Ezeket most megoldottuk. 
Falfelületek festése, apró javítási 
munkálatokat tudtunk elvégezni. 
A szolid költségvetés nagy mér-
tékben befolyásolt minket, viszont 
amit tudtunk, saját erőből, külső 
vállalkozó bevonása nélkül igye-
keztünk megoldani.
A koronavírus második hulláma 
felszálló ágban van. Ismét újabb 
korlátozások léptek érvénybe. 
Ezek között szerepel, hogy a köz-
fürdőket – beleértve a gyógyfürdő-
ket – 2020. november 11. éjféltől 
újra be kellett zárni.
- Mit tudtak, illetve tudnak tenni 
annak érdekében, hogy ne keljen 
alkalmazottakat elbocsátani?

Nem küldtünk el senkit, meg tud-
tuk őrizni a munkahelyeket. Sike-
rült alternatív módon bevételhez 
jutnia a cégnek. Tudtuk valame-
lyest finanszírozni a fennmaradást.
– Miben más a második hullám 
az elsőhöz képest?
Az első hullámmal ellentétben 
nem teljesen kellett minden rész-
legünket lezárni. A rendelet sze-
rint a korlátozás a szállás, illetve a 
klasszikus értelembe vett fürdőre 
vonatkozik. A gyógyászati szol-
gáltatásaink közül majdnem mind 
működhet. Kivételt képez ez alól 
a 01-es medencefürdő, melyet ká-
das fürdővel tudunk kiváltani. 
– Ezeket a szolgáltatásokat csak 
a hajdúnánási lakosok vehetik 
igénybe?
A működő szolgáltatásokat az or-
szágból bárki igénybe veheti, idő-
pontegyeztetés azonban szükséges.

Karcza Erzsébet

akatona
Írógép
Videó a Népkonyháról itt.

https://www.youtube.com/watch?v=f2vjFeIvh9M
akatona
Írógép
A Gyógyfürdő vezetőjével készült stúdiófelvételt megnézheti, ha ide kattint.

https://www.youtube.com/watch?v=qEMT6LmgmUA
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A 410. évforduló

Ebben az írásban egyetlen győz-
tes szabadságharcunk jelképéről, 
Bocskai István koronájáról em-
lékezünk meg. A török szultán 
ugyanis ezzel ismerte el a „ma-
gyarok Mózesét” Magyarország 
királyaként, melyet szabadságküz-
delmeinek méltánylásául ajándék-
ként küldött neki. Átadása 1605. 
november 11-én a Pest melletti 
Rákos mezőn történt, ünnepélyes 
ceremónia közepette, amikor Lala 
Mehmed pasa Bocskai fejére he-
lyezte a színarany fejéket. 

Bocskai István halálát követő-
en – amikor a korona az országos 
főkapitány, Homonnai Drugeth 
Bálint birtokában volt már Sáros-
patakon –, elsőként az általa meg-
nemesített hajdúk jelentkeztek 
érte, melyet, mint a hajdúk közös 
kincsét, egy központi helyen kí-
vántak megőrizni. Bár fegyveresen 
érkeztek, mégsem hozhatták haza 

magukkal. 1610-ben, éppen 410 
esztendővel ezelőtt, a magyar or-
szággyűlés hozzájárulásával végül 
Bécsbe szállították, s október 6-án 
fényes ünnepség közepette a csá-
szári kincstárba zárták. 

Magyarország és természetesen 
a hajdúk, soha nem mondtak le a 
korona tulajdonjogáról, hiszen azt 
csak megőrzésre adták át a min-
denkori magyar királynak. Ennek 
ellenére mind a mai napig nem 
járhatott magyar földön, ugyanis 
Bécs nem volt hajlandó kiszolgál-
tatni az egyetlen jogos tulajdonos-
nak, azaz a magyar államnak. Így 
hát azok a mozgalmak sem járhat-
tak sikerrel, amelyek a korona ha-
zahozatalára szerveződtek. 

Utoljára 1926-ban Hajdúszo-
boszlóról indult útjára egy orszá-
gos mozgalom, ám ez is kudarc-
cal végződött. Ez a széleskörű, az 
egész országra kiterjedő szervező-
dés azonban a megye közvélemé-
nye előtt egészen 2009-ig a felejtés 
homályában maradt. Az első erről 
szóló híradás és egy részletes ta-
nulmány e sorok írójának tollából 
ekkor látott ugyanis napvilágot 
„Jöjjön haza Magyarországba… 
A hajdúvárosokból indult moz-
galom a Bocskai-korona vissza-
szerzéséért 1926.” címmel, amely 
a megyei Bocskai Munkabizottság 
megbízásából született meg. Ez a 
kiadvány nagyban segítette ekkor 
a megye közgyűlésének szándékát 
a korona hazahozatala céljából. 
Dr. Vitányi István országgyűlési 

képviselő és bizottsági elnök ve-
zetésével ebben az ügyben járt is 
delegáció Bécsben. Sajnos ez a 
próbálkozás is sikertelen maradt, 
amint a hajdúböszörményiek kez-
deményezése is, akik szintén jártak 
Bécsben, ám a műtárgy megtekin-
tésén túl egyéb eredményt nem 
érhettek el.

Úgy gondoltam, mindaddig, 
amíg haza nem kerülhet a Bocs-
kai-korona, vagy nem születik 
meg annak másolata, Hajdúnáná-
son készüljön el annak hasonmá-
sa. Ez a szándék 2014-ben, féléves 
munka árán, négy lelkes szakem-
bernek köszönhetően meg is va-
lósult, mindössze 15 ezer forint 
költségből, amely ma a múzeum 
ékessége.

A 2016. esztendő azonban nagy 
lehetőséget nyitott meg a koroná-
val kapcsolatos fejleményekben, 
ugyanis hét hajdú megyei tele-
pülés Debrecennel az élen, ekkor 
szerveződött egy több mint 900 
millió forintos uniós forrás szét-
osztására, egy közösen vállalt és 
a megyei vezetés által koordinált 
feladatsor megvalósítása végett. 
Ez pedig „A magyar szürkék útja - 
Oxenweg” elnevezést viselő hatal-
mas megyei kulturális turisztikai 
projekt, amelyben Hajdúböször-
mény például más egyéb mellett 
a Magyar Szürke Emlékház lét-
rehozásával, Hajdúnánás pedig a 
Kenderes-kert fejlesztése kereté-
ben a Portékaház, és a hozzá kap-
csolódó őshonos állattartás, mint 

élő pásztormúzeum bemutatása, 
városmakett elkészíttetése, stb. te-
kintetében jutott jelentős anyagi 
forrásokhoz. 

Az érintett települések ezekben a 
napokban is elképzelésük megva-
lósításán dolgoznak. Amint Haj-
dúszoboszló is. Az egykori lovas 
hajdúk fészkében a szakemberek 
a fentebb említett kutatási ered-
ményeket is felhasználva láthattak 
hozzá vállalásuk valóra váltásához, 
mégpedig a Bocskai-korona és 
jogar másolatának elkészítteté-
séhez, illetve a hozzá kapcsolódó 
múzeumi fejlesztések megvalósí-
tásához, amelyhez a város anyagi 
támogatásával együtt 160 millió 
forintot használhatnak fel. Ebből 
a forrásból épül meg többek kö-
zött a műtárgyak bemutatásának 
helyet adó rondellaszerű épület is, 
amely a „Bocskai kincstár” nevet 
viseli majd. Mindez természetesen 
a 410. évfordulóra időzítve. Az 
aranyozott ezüst másolatok már 
elkészültek, ám fényképeik – me-
lyekkel ugyan rendelkezem –, még 
nem publikusak. (Ezért közöljük 
az eredeti koronáról készült fotog-
ráfiát.)

A szoboszlóiak örömében, eb-
ben a történelmi jelentőségű siker-
ben mindannyian osztozhatunk, 
hiszen Bocskai István koronázási 
ékszerei 410 év múltán végre „ha-
zaérkeztek”, még ha másolatban 
is, melynek gondolata Hajdúná-
násról indult útjára. 

Buczkó (Bosco) József

A 410 éve Bécsben őrzött Bocskai-
korona

BSZC Csiha Győző 
Technikum és Szakképző Iskola

Iskolakód:
203030/014

HAJDÚNÁNÁS
Baross u. 11.
52/570-532
csiha-hnanas.hu

Képzési kínálatunk 
2021/2022 tanévre

TECHNIKUS (5év)

0011 Gépészet ágazat
Gépész technikus (ipari)

0012 Informatika és távközlés 
Informatikai rendszer- és alkalmazás üzemeltető tech.

0013 Specializált gép- és járműgyártás
Gépjármű-mechatronikai technikus (szerviz)

0014 Elektronika és elektrotechnika
Ipari informatikai technikus

0015 Szociális ágazat
Kisgyermekgondozó, - nevelő

0016 Turizmus-vendéglátás ágazat
Turisztikai technikus (turisztikai szervező)

Szakképző Iskola (3év)
0020 Gépészet
Épület- és szerkezetlakatos

0021 Gépészet
Gépi és CNC forgácsoló

0022 Kereskedelem
Kereskedelmi értékesítő

0023 Szociális
Szociális ápoló és gondozó

0024 Építőipar
Kőműves

0025 Elektronika és elektrotechnika
Villanyszerelő (épületvillamosság)

0026 Fa- és bútoripar
Asztalos

Megemlékezés
Dombi Miklós 

(volt Magyar u. 81/a sz.) alatti 
lakos  halálának  2. évfordulóján

 

 „Nem foghatjuk már dolgos két kezed,
nem simogathatjuk őszülő fejed.
Nem tekint ránk aggódó szemed,

marad a csend, mindent köszönünk 
neked..„

Szívünkben örökké élni fogsz!
Feleséged, gyermekeid, unokáid
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Hajdúnánási lakos kapta meg idén 
a Hajdú-Bihar Polgárőre kitüntetést

Egy állampolgár életében a család-
ja, lakóhelye biztonsága a legfonto-
sabb. Nem gondolta ezt másképp 
Dózsa Miklós – a Hajdúnánási 
Polgárőr Egyesület elnöke – sem, 
aki 2009 óta lát el polgárőri felada-
tokat Hajdúnánáson. A kertváros-
ban élő, korábban titkári, alelnöki 
tevékenységet folytató elnök el-
mondta, hogy a tavaszi időszak-
ban főként a piacon voltak jelen az 
időkorlátozás betartása érdekében. 

A pandémia 2. hullámában is, 
a rendőrséggel együttműködve, a 

közterület felügyelet mellett 
ellenőrzik a kijárási tilalom be-
tartását, egyes helyeken a köte-
lező maszkhasználatot, illetve 
a karanténba került állampol-
gárokat. Év vége közeledtével 
a feladatok megnőnek, hiszen 
a városban kihelyezett kará-
csonyi fényekre, dekorációk 
épségben maradására is figyel-

niük kell.  Az egészség megőrzésére 
a polgárőrök is jelentős hangsúlyt 
fektetnek: maszk, kesztyű, kézfer-
tőtlenítő minden szolgálati autó-
ban rendelkezésre áll.

A polgárőrök önkéntesen és 
díjmentesen végzik munkájukat. 
Az országos és megyei szövetség 
igyekszik jutalmakat biztosítani, 
ezért évenként megrendezésre ke-
rül a Megyei Polgárőr Nap, ahol 
díjakat, kitüntetéseket adnak át. 
Egész napos program, közös fő-

zéssel, műsorral egybekötve. Ez 
a vírus miatt idén elmaradt.  Az 
érintettek a kitüntetéseket ünnep-
ség nélkül, személyesen vehették 
át.

2020-ban Hajdú-Bihar Polgár-
őre kitüntető címet Nyeste József 
Zsolt kapta meg a polgárőr moz-
galomban végzett kiemelkedő 
munkája elismeréseként. Szabó 
Tiborné a polgári Polgárőrség ve-
zetője, a Hajdúnánási járás koor-
dinátora, illetve a Hajdúnánási 
Polgárőr Egyesület vezetősége 
közösen javasolta Józsefet a ki-
tüntetésre. Alelnökként feladata 
szerteágazó: rendőrséggel való 
kapcsolattartás, polgárőrök koor-
dinálása, idősek segítése, illetve 
minden olyan egyéb feladat, ami 
egy polgárőr kötelessége. Alázatos, 
kitartó munkájának köszönheti a 
kitüntetést. Az örömhírt telefo-

non tudta meg. Ezúton is köszö-
ni gratulációját az elnökségnek, a 
koordinátoroknak, Hajdúnánás 
lakosainak, illetve családi, baráti 
körének.

Arra a kérdésre, hogy valaki ho-
gyan válhat polgárőrré az elnök és 
alelnök elmondta: az jelentkezhet 
a Dorogi út 5. szám alatti irodá-
ban, aki betöltötte a 18. életévét, 
cselekvőképes és büntetlen előéle-
tű. Utóbbit a rendőrség ellenőrzi. 
A jelentkezési lap kitöltését, be-
adását követően úgynevezett házi 
teszten kell átesnie a jelentkezők-
nek. Sikeres vizsga teljesítése után 
az új polgárőrt igazolvánnyal, for-
maruhával látják el. Ezt követően 
állhat szolgálatba.

A Hajdúnánási Polgárőr Egye-
sület szeretettel várja az új jelent-
kezőket.

Karcza Erzsébet

Koronavírus mintavételi pont nyílt Hajdúnánáson

Koronavírus Mintavételi Pontot 
alakítottak ki Hajdúnánáson a 
főtéren található Hajdú Szállás 
(volt kollégium) épületében. A 
Hajdúnánási Mentőállomás és 
a Városi Önkormányzat közös 
együttműködésének köszön-
hetően jött létre a Koronavírus 
Mintavételi Pont, a minél haté-
konyabb és gyorsabb mintavétel 
elősegítése érdekében. A részle-
tekről Romhalmi Zoltánt a Haj-
dúnánási Mentőállomás vezető-
jét kérdeztük. 

Mit kell tudni a Koronavírus 
Mintavételi Pontról?

– A Mintavételi Pont-
ról november 18-án 
a Köztársaság tér 4. 
szám alatt a volt kol-
légium épületében, 
ma Hajdú Szállásként 
ismert helyiségben in-
dult el. Ez egy fix hely, 
ami azt jelenti, hogy 
háziorvosi elrendelés 
alapján azok a betegek, 
akik Covid-19 vírussal 
kapcsolatos légúti tü-
neteket tapasztalnak, 

a mintavételezési eljárást a járóké-
pes betegek, közvetlen kontaktok, 
illetve enyhe panaszokkal rendel-
keznek erre a közvetlen mintavéte-
li pontra bejöhetnek a tesztelésre. 
Ez nagy mértékben meggyorsítja 
a minták levételét, ha arra gon-
dolunk, hogy napi negyven-ötven 
címnél minden egyes betegnek a 
lakásáshoz ki kell mennünk. Nyil-
ván a későbbiekben is ki fog menni 
a mentő azokhoz a betegekhez, aki 
idős, leromlott állapotú és semmi-
képpen nem tudja megközelíteni 
ezt a mintavételi pontot, tehát ez 
párhuzamosan működik és a kapa-

citások függvényében fog az elkö-
vetkezendő napokban üzemelni.

Fontos megemlítenem, hogy ki-
zárólag háziorvosi elrendelés alap-
ján, időpontra lehet érkezni, tehát 
szabadon szűréseket nem tudunk 
végezni. Kérjük a lakosságot, hogy 
ezeket a szabályokat vegyék figye-
lembe a panaszuk esetén.

Hogyan zajlik a tesztelés?
– A mintavételi szűrés során első 
körben egy antigén gyorsteszt le-
vétele történik, aminek az ered-
ménye 15 percen belül megvan. 
Amennyiben pozitív eredményt 
ad az antigén gyorsteszt, ebben 
azt esetben a háziorvos, illetve a 
Népegészségügyi Intézet kiértesí-
tésre kerül, a beteg az otthonában 
tartózkodik és a továbbiakban ott 
történik a gyógyulás. Amennyi-
ben a légúti tünetei fokozódnak, 
akkor nyilván a 112-t kell hívni és 
a Mentőszolgálat segít a további 
eljárásban. 

Ha az antigén gyorsteszt nega-
tív, akkor a helyszínen egy PCR 
teszt kerül levételre, ami eddig az 
elmúlt időszakban is jellemző volt, 

és ez kerül további laboratóriumi 
vizsgálatra. Ennek a tesztnek az 
eredményéről a későbbiekben a 
háziorvos tud tájékoztatást adni. 

Kizárólag csak Hajdúnánási 
lakosok vehetik igénybe ezt a 
szolgáltatást, vagy máshonnan 
is érkezhetnek páciensek?
– Jöhetnek a környező települé-
sekről is, de értelemszerűen ez a 
megoldás a Hajdúnánásiaknak 
előnyösebb. Természetesen akár 
Hajdúdorogról, akár Tedejről is 
számítunk betegekre. Mivel ter-
vezhető, és időpontra érkeznek a 
betegek, így sokkal gyorsabb a fo-
lyamat.

Milyen napszakban, mikor üze-
mel a Pont?
– Terveink szerint minden hét-
köznap fog üzemelni, de ez a ka-
pacitástól és a humán erőforrástól 
függ. A betegek minden esetben 
előzetesen kiértesítést kapnak az 
időpontokkal kapcsolatban.

Dobos Mária

akatona
Írógép
A mintavételről készült felvételeket itt nézheti meg.

https://www.youtube.com/watch?v=pPKnLxMpBvI
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100 éves Trianon
Trianon 100 éves évfordulója al-
kalmából nyílt kiállítás a Móricz 
Pál Városi Könyvtár és Helytör-
téneti Gyűjteményben. A tárla-
ton különféle bélyegek, levelek 
és érdekes érmék is megtalálha-
tóak.

Mi a kiállítás témája?
– Ebben az évben a Trianoni Bé-
kediktátum századik évfordulója 
emlékezünk. Ezt a kiállítást már 
júniusban szerettük volna megtar-
tani, de ugye a járványhelyzet ak-
kor közbeszólt, mint ahogy sajnos 
most is. Jelenleg nem látogatható 
a kiállítás, csak virtuálisan tekint-
hetik meg az érdeklődők, azonban 
reméljük, ha a vírushelyzet miat-
ti szigorítások enyhülnek, akkor 
személyesen is megtekintheti a 
lakosság. 
– A Trianonnal kapcsolatos anya-
gokat igyekeztünk összegyűjteni. 
A városban is meghirdettük ezt, 

hogy akinek van valamilyen tár-
gyi emléke ezzel kapcsolatban, az 
hozza be hozzánk, hogy a kiállítás 
részét képezzék. Ezekből az em-
lékekből sikerült a tárlatot létre-
hozni, illetve a falakra különféle 
térképeket kiállítani.

Mik láthatóak a kiállítás kerete-
in belül?
– Magát az anyagot nem volt 
annyira egyszerű összeállítani hi-
szen, ha arra gondolunk, hogy 
Trianonnal kapcsolatban milyen 
tárgyi emlékeket tudunk ösz-
szegyűjteni, akkor nincs könnyű 
dolgunk. Nincs olyan jellegzetes 
tárgy, amely annyira Trianonhoz 
kapcsolódik. Természetesen ma-
ga az eszme az 1920-as 1930-as 
éveket áthatotta, így mindenütt 
jelen van. Tehát a békediktátum 
iránt érzett fájdalom mindenütt 
megjelenik, így például tanköny-
veken, konfirmációs bizonyít-

ványokon itt is megelevenedik. 
Olvashatóak például fogalmazá-
sok is, amelyet az akkori általá-
nos iskolák diákjai írtak részben 
a Nagy-Magyarországról, részben 
például a Magas-Tátráról. szól, és 
a végén is feltűnik ez a fájdalom 
benne. Ezen kívül megtekinthető-
ek a falakon megszállási bélyegek, 
amik 1919-ben különböző nem-
zetiségek szállták meg az országot, 
például románok, szerbek. Elhe-
lyeztünk képeslapokat, amelyek 
mindegyike 1918 előtti, és az ak-
kor még hozzánk tartozó, de már 
elcsatolt településeket ábrázolják. 
Természetesen nem maradhatnak 
el a visszacsatoláshoz kapcsolódó 
emlékek, így visszatért bélyegzé-
sek vagy a három emlékérem, a 
Délvidék, Felvidék és az Erdélyi 
emlékérem, amely a visszacsatolás 
alkalmával adtak ki. Ezen kívül ta-
lán az egyik leglátványosabb elem 
egy kis szobor, Székelykeresztúri 

Horváth Árpád: Trianon Allegória 
című szobra. Ez egy női alakot áb-
rázol, amely önmagát öleli át, ezzel 
fejezi ki a fájdalmat. Egy vitrinben 
pedig az első Világháborúhoz kap-
csolódó emlékek láthatóak, példá-
ul katonai sisakok, szurony. 

Miért fontos, hogy az emlékezés 
tovább éljen?
– Úgy gondolom, hogy mivel 
Trianon is tovább él ezért az em-
lékezésnek is tovább kell élnie. 
Szerencsére néhány éve, évtizede 
azért Trianonról megemlékezhe-
tünk, a 2000-es évek előtt ez nem 
így volt. A mostani generációnak 
is mindenképpen tudni kell, hogy 
mi történt száz évvel ezelőtt, illet-
ve hogy jelen helyzetben is milyen 
történések vannak magyar testvé-
reinkkel a határon túl.

Dobos Mária

akatona
Írógép
Virtuális kiállítás, kattintson ide!

https://www.youtube.com/watch?v=eupkpyB2FO4
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Lélek szülte versek

November elején látott napvilá-
got a közelmúltban elhunyt Sza-
bóné Marth Éva első és egyben 
posztumusz kötete Lélek szüli a 
verset: Régi és új versek címmel. 

Újabb kötettel gyarapodott a 
helyi alkotók munkáinak sora, ez-
úttal egy kis gyűjteményes, karcsú 
kötet formájában, Szabóné Marth 
Éva tollából. Nem egyszerű most 
arról írni, milyen érzések, gon-
dolatok vezették a szerző tollát 
egykoron és később, hogyan, mi-
lyen vívódások közepette érkezett 
meg abba a világba, amit mindig 
is keresett. Nem egyszerű, mert 
nem kérdezhetem már meg Tőle, 
egy-egy gondolat, egy-egy verssor 
miért úgy és miért akkor formá-
lódott meg lelke mélyén, hiszen a 
megjelenés előtt röviddel elhunyt. 

Szabóné Marth Éva még az 
1980-as évek elején jelentkezett 
verseivel, mint többször elmond-
ta, sok helyre küldte el verseit, 
amelyek meg is jelentek a legkü-
lönfélébb lapokban. Költői tehet-
ségére Bakó Endre irodalomtörté-
nész figyelt fel először, majd Niklai 
Ádám is biztatta további írásra. 

Az 1990-es évektől azonban 
mégis úgy döntött, nem küld több 
verset sehová, mert, mint ahogy 
fogalmazott egy helyütt: „Ha ko-
moly tehetség lettem volna egy évti-
zed alatt be kellett volna kerülnöm 
irodalmi folyóiratokba. Úgy döntöt-
tem, hogy inkább a tőlem tehetsége-
sebb fiatal versírókat támogatom.” 

A versírással azonban nem ha-
gyott fel végleg, búvópatakként 
elő-előbukkant a versírói véna és 
születtek teljesen új opuszok, vagy 
régebbi, komor hangulatú verseit 
írta újjá. A kötet versválogatása – 
amelyet ő maga végzett el még a 
nyár folyamán - három nagy fejezet 
köré csoportosul: Sötétben – Újjá-
született versek – Fényben. Szim-
bolikus ez a tematizálás, hiszen ha 
úgy tetszik az Istenkereső ember 
útját mutatja be versein keresztül. 
A nyitó versek a sötétben tapoga-
tódzó, esendő ember kétségeinek 
adnak hangot. Keres valamit, keres 
Valakit, aki segít eligazodni az egyre 
hidegülő, a kapcsolatok, kapaszko-
dók nélküli világban. Megrémül, 

megretten az őt körülvevő világ 
sokszor kegyetlen viszonyaitól, „ki 
félve töpreng / mindig hazatérve, / 
kit bevérez a rossz szándék / kinek a 
jó szó ajándék.” ( A jó szó ajándék. 
1984.) Keresi a békét, a szeretet. És 
ebben a világban” Bőrömön virág 
nyílik / seb. – Sebes ostor pattan. / 
Mentem a virágot nektek / Csorduló 
rózsa az ajkam” – írja a kötet nyitó, 
Nekem nem int az Isten (1983) cí-
mű versében.

Az 1984-ben keletkezett Zuha-
nó madár című versében így fo-
galmaz „Úgy szállok félve föl-le, / 
lelankadva a földre, / hogy lelkem 
is földhöz ragad, / a zizzenő talpak 
alatt”. Majd 2006-ban az Újjászü-
letés című versében már így szól: 
„Szárnyaló madárrá váltam, / Az 
Úrnak szolgálatában. / Ujjongva 
szállok föl-le, / Rásimulva az égre, / 
A nekem teremtett világban, / Isten-
nel harmóniában„ Ez az időszak, 
amikor megérkezett oda, ahol 
minden tiszta és egyértelmű, meg-
találta Istent, és állt szolgálatába, 
megérkezett a Fénybe. 

„Csak vezess Uram! / Bár magam 
is indulok, futok és megbotlok. / 
Csak vezess Uram! / Egyedül Te tu-
dod fölfelé az utam.”

A versek mellet két színdarab is 
helyet kapott a kötetben, amelyek, 
az egykori iskoladrámák hagyo-
mányait követi; vallásos – morális 
témát dolgoz fel mindkettő. Az el-

ső az „Amikor erősen fújt a lélek” cí-
mű a Pünkösd csodájáról, a Szent 
Lélek eljöveteléről szól, amelyet 
2006-ban a református általános 
iskolásoknak írt egy országos ve-
télkedőre. 

A másik az Aki a legerősebb – 
társszerzőséggel készült, Marth 
P. Ildikó és a Református Általá-
nos Iskola színjátszóival közösen 
írták. Ez szintén a Biblia világát 
idézi, nevezetesen Szent Kristóf 
legendáját dolgozták fel, akinek 
feltett szándéka volt a legerősebb 
szolgálatába állni, és valóban sok 
mindenkit szolgált, még magát az 
ördögöt is, míg rá nem talált a leg-
erősebbre, Jézus Krisztusra, és állt 
az ő szolgálatába.

A kötet a városi könyvtárban 
kölcsönözhető.

Rigó Tamásné

AZ 59. HITVALLÓ DICSÉRET 
DALLAMÁRA
A lelkem rezdülése, 
az Isten sóhaja.
Szentlélek fényessége 
simul arcomra.
Az élő Isten Lelke a szívemhez elér,
Fölzeng az Úrnak hangja,
Az úton elkísér, az úton elkísér.

Tebenned élek bízom, 
Teérted lángolok.
Áldással látlak hallak, 
hisz már nem álmodok.
Csillagok érkezése, 
Tehozzád ím elér,
Fölzeng az Úrnak hangja,
Az úton elkísér, az úton elkísér.

2005.

ÚJJÁSZÜLETÉS
Zuhanó madár voltam,
Hulló levéllel hulltam.
Úgy szálltam félve föl-le,
Lelankadva földre,
Hogy lelkem is földhöz ragadt,
A zizzenő talpak alatt.

Szárnyaló madárrá váltam,
Az Úrnak szolgálatában.
Ujjongva szállok föl-le,
Rásimulva az égre,
A nekem teremtett világban,
Istennel harmóniában.
    2006

Köszöntés

2020. november 26-án 
95. születésnapján köszöntjük 
Török Imréné Tóth Juliánnát.

„A tegnapokkal fogy az élet,
A holnapokkal egyre nő,

S szemedben mégis mindörökké
A mának arca tűn elő.

Ezért ha illan ez az év is,
S a múltba szállva szétomolt,
Lelkedben ott a kincs örökre”

Amely valaha benne volt.

Isten éltessen sokáig erőben és egészségben!
                                             

Szerető családod

akatona
Írógép
Szabóné Marth Éva testvérével készült beszélgetésünkért kattintson ide.

https://www.youtube.com/watch?v=Yvsn80eftH0
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Végéhez kö-
zeledik az év, 
melyben Mó-
ricz Pál szüle-
tésének 150. 
évfordulóját 
ünnepe l tük. 
Sajnos prog-
ramjaink nem 

úgy alakultak, ahogyan terveztük, 
több rendezvényünk elmaradt, de 
az újság hasábjain havonta tettük 
közzé egy-egy írását, hogy törté-
neteiből Önök, olvasók is ráismer-
hessenek a régi nánási családokra, 
helyekre, megismerjék a régi tör-
téneteket, rácsodálkozzanak nyel-
vezetére. Ebben a számban rövid 
életrajzát, személyiségét, munkás-
ságának jelentőségét mutatjuk be. 

"Igazi magyar tipusu alak áll előt-
tem, mintha egy régi sírból vagy 
ódon képből pattant volna ki. Kö-
zéptermetű, zömök, széles vállú, 
gömbölyűségre hajlandó. Beszéde 
csöndes, tekintete szelid, járása 
puha, de mindez nem a gyönge-
ség, hanem az erő és szolidság be-
nyomását teszi." Rákosi Viktor - a 
jeles kortárs író jellemezte így Mó-
ricz Pált, aki 1870. október 4-én 
született Hajdúnánáson. Édesapja 
id. Móricz Pál ismert hazafi, gaz-
dálkodó nemesember volt. Édes-
anyja, Daróczi Zsuzsanna szintén 
számottevő vagyont, földterületet 
mondhatott magáénak. Alig volt 7 
éves, mikor elveszítette édesanyját. 
Sebestyén Julianna, apja második 
felesége édes fiaként szerette, ne-
velte. Fiatal korának meghatá-
rozó alakja volt édesapja, illetve 
nagyapja, akikben az igazi, idegen 
hatásoktól még nem romlott ma-
gyar nagyurat látta. Az elemi is-
kola elvégzése után a hajdúnánási 
Református Gimnázium, majd a 
debreceni Kereskedelmi Akadé-
mia tanulója lett. Írói hajlama már 
ekkor megmutatkozott, az iskolát 
sem fejezte be. Az utolsó évfo-
lyam második felében kimaradt, 
érettségit sem tett, és újságírónak 
állt, melynek első állomása 1891-
ben a Debreczen című folyóirat. 
1892-től Szegeden, majd Aradon, 
Debrecenben, ismét Szegeden új-
ságíróskodott. 

1907-től több budapesti lap-
nak is munkatársa: Egyetértés, 
Új nemzedék, Magyarság, Rákos 
Vidéke, 1920-tól alapító szerkesz-
tője a Hazánk c. hetilapnak. Első 
önálló könyve 1898-ban jelent 
meg Szegeden, A magyar föld urai 
címen. 1916-ban a Petőfi Társaság 
választotta tagjai közé, majd egy 
évvel később a Kisfaludy Társaság 
is. Élete végén visszavonultan él-
te napjait. 1936. március 30-án 
hunyt el. 

Írásaiban a szülői házban és an-
nak hagyományt őrző környezet-
ében megtapasztalt  viszonyokat 
dicsőítette. 

„Az erős magyart dicsérem eb-
ben a könyvben. Régi küzdéseket, 
régi krónikákat írogattam össze a 
szabad hajdúkról. Ezek erős ma-
gyarok voltak. A magyar föld, a 
magyar szabadság,  a magyar hit 
iránt több hűséget, mélyebb szere-
tetet senki sem tanúsított, mint a 
szabad hajdúk… És a fehér hajdú-
tűzhelyek mellől mondok el öreg, 
érdekes krónikákat.”  

A szülőföld mindenkor hitet 
öntött lelkébe, melyről így vallott: 
„Ha néhanap hazatekintek az én 
fehérre meszelt házsoros hajdúkö-
zségembe, ahol születtem, hogy 
atyámfiai élnek, melynek földjé-
ben magam is utoljára pihenni 
vágyok – ilyenkor mintha mindig 
csak virágos mezőn járnék. Virá-
gok helyett kedves arcok moso-
lyognak felém…” 

Méltán nevezték őt a Hajdúság 
írójának. Számtalan emlékét írja 
le, amelyben megjelenik a szülőház 
és annak berendezése, a település 
szerkezete, közismert épületei, ha-
tárrészeinek nevei. Csodálattal és 
tisztelettel ír a nánási templomról, 
a malomról, valamint a már elbon-
tott bástyák emléke is az ő írásaiban 
maradt fenn. A város, a puszta, az 
ott élők mind-mind megjelennek 
műveiben. Közülük volt, akit sze-
mélyesen ismert, sokakról hallott 
az idősebbek elmeséléseiből, de ő 
maga is tanulmányozta a króni-
kákat, régi feljegyzéseket. Gazdag 
anyagot hagyott hátra népünk, 
közelebbről az alföldi nép, a haj-
dúk életének megismeréséhez.

„Írásaim… örökre a szülőföldhöz 
kötnek…” Móricz Pál 1870-1936

Mariay Ödön 1939-ben, ami-
kor a Petőfi Társaságban a helyére 
lépett, így jellemezte: „Nem tehe-
tek róla, én nem tudok nagyobb 
dicséretet mondani Móricz Pálra, 
mint mikor azt mondom, hogy 
munkáiban egy darab magyar 
életet mentett meg az elmúlástól! 
Móricz Pál örök értékű lelki filmre 
fotografálta az egész Hajdúság, a 
Hortobágy életét”

Móricz Pál írásaiban példátlan 
nyelvi gazdagságot találunk. Olyan 
gazdagságot, amelyből mind iro-
dalmi, mind pedig köznyelvünk 
ma is ösztönzést, megújulást nyer-
het. „… nyelve az a debrecenvidé-
ki magyar nyelv, melyet egyedül 
ő használ az egész irodalomban, s 
amelynek tisztaságát és egyszerű-
ségét, szépségeit a Magyar Nyelvőr 
már régen felfedezte.”

 „Tudatos művészi eszköze csak 
a nyelve. Gazdag ez a nyelv, színes, 
tősgyökeres, veszendő ritkaságo-
kat kínáló. Mintha kincshalmokra 
mutatna: vigyázzatok rá, én még 
őrzöm, ne engedjétek, hogy szél-

be szóródjék. (…) Nyelvéért, tős-
gyökerességéért, visszasíró magyar 
lelkéért Móricz Pált csak szeretni 
lehet.”

Nagy értéke, hogy a rég letűnt 
múltból őrzött meg nagyon sok 
emléket. Hiteles adatok, valósá-
gos néprajzi adalékok színeződtek 
és nemesedtek művészi, irodalmi 
szépséggé. Móricz Pál a szülőföld-
jének volt a rabja, „tisztán és gon-
dosan” megőrizte annak minden 
drága kincsét. Az általa „pusztuló 
világnak nevezett ősi hagyomá-
nyokat fel kell kutatni, meg kell 
becsülni s az ő műveiben kincses-
bányáját találjuk meg egy elsira-
tott múltnak.

Márciusban idéztük panaszát, 
miszerint „…nem ismernek ott 
engem…”.  Reméljük, a  Móricz 
Pál emlékévben ezen sikerült vál-
toztatnunk.

Emléke előtt tisztelettel adózva: 
a Móricz Pál Városi Könyvár 

és Helytörténeti Gyűjtemény 
dolgozói

Változnak a maszkviselési szabályok
December elsejétől a kiskörúton 
belül kötelező a maszkviselés
Összegyűjtöttük az aktuális 
maszkviselési szabályokat!
Hajdúnánáson a kiskörút által ha-
tárolt városrészben 2020. decem-
ber 1. éjféltől kötelező az orrot 
és a szájat folyamatosan eltakaró 
maszk használata. Ez az Ady End-
re körút, a Bethlen Gábor körút, a 
Bartók Béla körút, Szeles tér, Szé-
chenyi István körút által a Köztár-
saság téri körforgalom irányában 
határolt városrészt jelenti.

Mint azt már korábban megír-
tuk az orrot és a szájat folyamato-
san eltakaró maszk használata lett 
kötelező november 13. péntek 
éjféltől 
•	a	 szociális	 (bölcsődék,	családse-

gítő és gyermekjóléti szolgálat 
központ, idős otthonok, Dorogi 
úton lévő baptista és a reformá-
tus nappali ellátást biztosító in-
tézmények)

•	  a köznevelési (óvodák, általános 
iskolák, középiskolák)

• egészségügyi (rendelőintézet, 
mentőállomás, Csohány Jenő 
Gyermek Egészségház)  

•	sport	intézmények	(sportcsarno-
kok), létesítmények és

•	üzletek,	gyógyszertárak
• Rendőrség, Katasztrófavédelmi 

Kirendeltség    
valamennyi, az épület megközelí-
tését szolgáló bejáratától gyalogos 
közlekedéssel érintett 50 méteren 
belüli közterületen az intézmény-
be, létesítménybe történő belépés-
re várakozás ideje alatt. 

Fontos kiemelni, hogy ezeknél 
az intézményeknél a várakozási 
idő alatt, tehát az épület bejáratá-
nál állva kötelező a maszk viselete. 
Az épület előtti elhaladás során 
nem kötelező a maszk viselete, de 
ajánlott. Természetesen ez nem 
vonatkozik azokra a közintézmé-
nyekre, amelyek a kiskörúton be-
lül helyezkednek el – ott folyama-
tosan kell viselni a maszkot.
Mindemellett kötelező a maszk 
viselése 
•	a	buszmegállókban	és	azok	5	mé-

teres körzetében, 
•	a	vasútállomás	területén,
•	a	városi	köztemető	területén,
•	a	Városi	Piac	területén.
Vigyázzunk egymásra!
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NŐI KÉZILABDA NB I/BFÉRFI KÉZILABDA NB II
Füzesabonyi SC – Kispályás Műfüves NKFT 25 - 25 (12 - 12)

Füzesabony 85 néző. Vezette: Acsai, Babity. (október 17.)
Kispályás Műfüves NKFT: TORMA (kapus), Ludnai 3, Juhász 1, KELEMEN 1, Bodo-
gán, 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 döntetlen eredményt mindig szép dolog elérni. Azon-
ban ha az utolsó percek történéseit nézem, nagyon sajnálhatjuk, hogy ott hagytunk egy 
pontot!
Ifjúsági mérkőzés: Füzesabonyi SC - Kispályás Műfüves NKFT 31 – 43 (16 – 20)
Füzesabony 50 néző. Vezette: Kiss, Varga. (október 17.)
Kispályás Műfüves NKFT: BALÁZS (kapus), Ludnai 1, Nagy-Menyhárt 7/1, Juhász 7/1, 
Ötvös T 8, MOLNÁR 9, Bózsár 1. Csere: NAGY L 3, Gönczi 1/1, PÉNTEK 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 ak-
kor nyerhetünk, ha 30 lőtt gól környékén tartjuk a hazai csapatot. A két csapat közötti 
nagyobb különbség csak az utolsó 15 percben alakult ki. Ehhez a sikerhez hozzá járult 
egy bravúros kapus teljesítmény, és egy viszonylag stabil védekezés. Több gyors indulás 
gólt tudtunk 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. 

Kispályás Műfüves NKFT – Enjoy Robotics F.Gyarmat 29 - 28 (17 - 13)
Hajdúnánás: zárt kapu. Vezette: Csanádi, Polgár. (október 25.)
Kispályás Műfüves NKFT: TORMA (kapus), 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 vagyunk túl. A két pont sorsát sokkal hamarabb el-
dönthettük volna, de a második félidőben nagyon sok hiba, pontatlanság jellemezte a 
játékunkat.
Ifjúsági mérkőzés: Kispályás Műfüves NKFT – 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 győzni 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 Nyakó Sándor. A második 
félidei lendületes támadó játéknak köszönhetően tudtunk egyre nagyobb különbséget 
kialakítani ezzel megszerezve nagyon fontos 2 pontot! 

Kispályás Műfüves NKFT – Hajdúböszörményi TE 34 - 30 (16 - 14)
Hajdúnánás: zárt kapu. Vezette: Bozó, Mezei. (november 22.)
Kispályás Műfüves NKFT: Torma (kapus), KISS 7, Juhász 4, Kelemen 2, Bodogán 1, 
Ötvös N 3, KAPUSI 4. Csere: Balázs (kapus), Ötvös T 6, Tupicza 1, Nagy-Menyhárt 2, 
Bata 2, Harsányi 1, Ludnai, Molnár 1, Nyeste. Edző: Madai Tamás
Hétméteres: 1/0, illetve 4/3. Kiállítás: 14 perc, illetve 8 perc.
Madai Tamás: Egy hónapja nem játszott a csapat bajnoki mérkőzést. Sajnos ez főleg a 
mérkőzés első félidejében nagyon érződött. Védekezésben sok váltáshibát követtünk el, 
támadásban pedig nem találtuk a megfelelő lövőtávolságokat. A második játékrész már 
jobban sikerült. Több gyors lerohanás góllal sikerült ellépni az ellenféltől és ezt meg is 
tartottuk a mérkőzés végéig.
Ifjúsági mérkőzés: Kispályás Műfüves NKFT – Hajdúböszörményi TE 33 – 38 (19 – 20)
Hajdúnánás: zárt kapu. Vezette: Hegymegi, Katona. (november 22.)
Kispályás Műfüves NKFT: Balázs (kapus), Ludnai 2, Nagy-Menyhárt 7, Bózsár 2, Ju-
hász 2, Ötvös T 14, Molnár 6. Csere: Nyakó (kapus), Nagy L, Nagy Sz, Péntek, Radó. 
Edző: Varga Gergő
Hétméteres: 1/0, illetve 9/5. Kiállítás: 12 perc, illetve 6 perc. 
Varga Gergő: Egy nagyon jó csapatot láttunk vendégül. Ennyi lőtt góllal mérkőzést 
kellene nyernünk. Sajnos a védekezés nem működött egyáltalán és ez meg is látszik az 
eredményen.

-kábé- 

Gödi SE - Hajdúnánás SK 26 - 36 (12 - 18) 
Göd. Zárt kapu. Vezette: Kiu Gábor, Kiu Tamás. (november 15.) 
Hajdúnánás SK: Kozma T (kapus), Karacs 3, Petrovics 6/1, KELEMEN 5, Zelizi 2, 
TAR L 5/2, Poór 3. Csere: Reszegi, Hadas (kapusok), Szabados 3, POROBIC 6, Ofra 
1, Szögi, Osvai, Kozma K, Zelizi 2, Cserős 2. Edző: Jenei Tamás Tibor. Hétméteres: 2/2, 
illetve 4/3. Kiállítás: 8 perc, illetve 12 perc. 
Jenei Tamás Tibor: A védekezésünk az első időkérésünkig nem működött, de szerencsére 
rendezni tudtuk a sorainkat. Az első félidő utolsó 10 percét sikerült 7-0-ra megnyer-
nünk, így magabiztos előnnyel mehettünk a szünetre. A második félidő, hasonlóan 
alakult, mint az első. A védekezésünk ismét a 15-20. perctől állt össze. A támadó játé-
kunk végig kreatív és pontos volt. Szépen játszottunk és jó megoldásokat választottunk. 
Gratulálok a csapatnak!

Hajdúnánás SK – Kispest NKK-Vajk 25 - 31 (10 - 16) 
Hajdúnánás. Zárt kapu. Vezette: Kovács, Papp. (november 21.) 
Hajdúnánás SK: Reszegi (kapus), Karacs 2, Zelizi, Kelemen 5, Petrovics 5/2, Tar L, 
Poór 1. Csere: Kozma T, Hadas (kapusok), Ofra 1, Porobic 4/3, Szögi, Osvai, Cserős 3, 
Balázs 2, Kozma K 2. Edző: Molnár András. Hétméteres: 8/5, illetve 7/3. Kiállítás: 12 
perc, illetve 4 perc. 
Molnár András: Sem az ellenfél védelmével, sem a kapusával nem bírtunk, ez vezetett a 
verességünkhöz. Ész nélkül kézilabdáztunk a mai napon, teljesen megérdemelt győzel-
met aratott a Kispest. 

-kábé-

Foci
Vereségek a végére

Az elmúlt hetek játéka és annak hozadéka, az eredményesség is elmaradt az elvártaktól. 
Igaz a tabella elején tanyázó gárdák ellen maradtunk alul az utóbbi 4 fordulóban. A 
mögöttünk lévő Püspökladány viszont verhető ellenfélnek tűnt mégsem sikerült őket 
legyőznünk. 

Sárrétudvari KSE–Hajdúnánás Flexo 2000 FK 2–0 (0–0)
Néző: 100 Vezette: Muszka Z. (Horváth J., Hetrovics R.) Hajdúnánás Flexo 2000 FK: 
Tömöri A.–Puskás Z., Kovács G., Tóth B., Szilágyi Á., Kiss L., Fodor T. (Kerek B.), Fo-
dor J., Jóna G. (Blága T.), Fülöp Á. (Bereczki T.), Tóth V.  Edző: Daróczi Péter Gól: Tóth 
N., Bajnók I.  Ifi: 1–7. Sajnos ma délután sem sikerült csapatunknak visszatérni a helyes 
útra. Játékban felvettük a versenyt a hazai egylettel, de a kapu előtti határozatlanságunk 
most is megbosszulta magát.. Az első felvonásban szervezett játékot mutattunk be, de 
nem tudtunk a Sárrétudvari hálójába találni. Ahogy edzőnk is fogalmazott ellentétes 
félidők mérkőzését láttuk. Az első játékrészben szervezettek voltunk és jól játszottunk, 
a második félidőben sok játékos tudása alatt futballozott és ennek csak vereség lehetett 
az eredménye.

Hajdúnánás Flexo 2000 FK – Aqua-General HSE 1–3 (0–2)
Vezette: Hajdú I. (László J., Sápi V.) Hajdúnánás Flexo 2000 FK: Tömöri A. – Andorkó 
S., Tóth B. (Jóna G.), Szilágyi Á. (Bereczki T.), Kerek B., Kiss L. (Vadász L.), Újvári Zs., 
Fodor T., Lovas M., Fülöp Á. (Puskás Z.), Tóth V. Edző: Daróczi Péter Gól: Vadász L., 
illetve Dobi G., Éles Z., Sólyom M.  Nem sikerült a bravúr a Hajdúszoboszló ellen, a né-
zők nélküli zártkapus mérkőzésen. Ettől függetlenül egy élvezetes jó találkozót játszottak 
a mérkőző felek. Sokáig a mezőnyben gyűrték egymást a csapatok, de az első félidő vége 
a vendégeknek sikerült jobban. A 40. majd a 44. percben esett vendégtalálatokkal szinte 
el is dőlt a találkozó. A második félidőben még felcsillant a remény, hisz ifjú játékosunk, 
Vadász László kozmetikázni tudott az eredményen. Azonban itt is jobban sikerült a vége 
a vendégeknek és a 82. percben pontot tettek az i-re.

Püspökladányi LE–Hajdúnánás Flexo 2000 FK 4–2 (2–2)
0 néző (zárt kapus mérkőzés). Vezette: Szűcs L. (Horváth G., Csiszár K.).
Hajdúnánás Flexo 2000 FK: Tömöri A. – Andorkó S., Tóth B. (Bereczki T.), Szilágyi Á. 
(Vadász L.), Kerek B. (Kiss L.), Újvári Zs., Fodor T., Fodor J. (Bohács B.), Lovas M., 
Kovács G. (Blága T.), Fülöp Á. (Puskás Z.). Edző: Daróczi Péter. Gól: Szentjobbi R., 
Jámbor M. (2), Simon N., illetve Újvári Zs. (2).  Kiállítva: Andorkó S.
Sajnos mai is elmaradtunk játékban az elvárttól, sőt egy kiállítás miatt egy bő félidőt 
emberhátrányba játszottunk. Az első félidőben még fel tudtunk állni a kétgólos hátrány-
ból, azonban a folytatásban már csak a hazai egylet tudott eredményes lenni. „Moráli-
san szétesett csapat benyomását keltettük a mai napon” nyilatkozta edzőnk a mérkőzés 
végén. Úgy tűnik, hogy mélyebb a gödör, mint gondoltuk. A következő szezonban 
mindenestre lesz min javítani s meggyőződésem, hogy így is leszés javításra már csak a 
Vámospércs elleni elmaradt találkozón van esélyünk.


