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Trianon 101

1920. június negyedike egyik 
legfájóbb pontja történelmünk-
nek. A trianoni békediktátum 
aláírása alapjaiban változtatta 
meg az ország és több millió 
magyar ember további sorsát. 
Mint szokták volt mondani, egy 
olyan ország lett hazánk, amely 
saját magával határos. A trauma 
feldolgozásához nem volt elég 
az a negyedszázad, amely 1945-
ig tartott. Az utána következő 
több mint négy évtizednyi szo-
cializmus gondoskodott róla, 
hogy a felnövekvő nemzedékek 
ne is emlékezzenek arra „Hogy 
volt nekünk egy országunk e föl-
dön, / Melyet magyar erő szer-
zett vitézül, / S magyar szív és 
ész tartott meg bizony.” ( Juhász 
Gyula: Trianon)

A feldolgozás folytatására 65 
évet kellett várni. Az Országy-
gyűlés a 2010. évi XLV. törvény 
elfogadásával kinyilvánította: „a 
több állam fennhatósága alá vetett 
magyarság minden tagja és közössé-
ge része az egységes magyar nemzet-
nek, melynek államhatárok feletti 
összetartozása valóság, s egyúttal 
a magyarok személyes és közösségi 

önazonosságának meghatározó ele-
me”.

Ezen gondolatok jegyében zajla-
nak immár több mint tíz eszten-
deje június 4-én határon innen és 
túl a megemlékezések. Van ahol 
szabadon, van ahol fenyegetettség, 
tiltások közepette. 

De hogyan is állunk mi, anya-
országbeli magyarok több mint 
száz évvel Trianon után a nemzeti 
összetartozással?  Eljut-e minden-
kihez az üzenet: „egy vérből valók 
vagyunk”? Mekkora volt az agy-
mosás az 1945 utáni évtizedek-
ben? Az akkor élők már nincsenek 
velünk, fájdalmukat, a veszteség 
érzését a mai nemzedék vajon ho-
gyan vallja magáénak? Tudjuk-e 
kellőképpen értékelni mindazt az 
élni akarást, azt a fejlődést, ame-
lyet a megcsonkított, erőforrásai 
jelentős részétől megfosztott or-
szág 1920 után rövid néhány év 
alatt felmutatott? 

Trianon „békekötői” koldusta-
risznyát akasztottak a magyar nép 
nyakába, titkon talán azt remélve, 
hogy majd csak belepusztul a vesz-
teségbe. S talán így is lett volna, 
ha a magyarság nem olyan lélek-

kel, küzdeni akarással van meg-
áldva, amely minden akadályon 
keresztül segítette, úgy a múltban, 
mint a jelenben, amit Európa nyu-
gati fele még ma sem igazán ért. 
A területének, állampolgárainak, 
nyersanyagainak, gazdaságának, 
iskoláinak, kulturális intézmé-
nyeinek nagy részétől megfosz-
tott, kifosztott ország hihetetlen 
erővel állt talpra. Nézzünk csak 
két igen fontos területet. Maté-
ria és szellem, ipar és kultúra. A 
magyar ipartelepek 44,7%-a, az 
alkalmazott erőgépek 47,5%-a, a 
munkáslétszám mintegy 50%-a, 
míg a termelés 52%-a az elcsatolt 
területeken maradt. A hazai ipart 
1920 után teljesen újjá kellett 
szervezni. Fejlesztését új munka-
helyek megteremtésével, korszerű, 
tudományos alapokon nyugvó 
termelési szerkezet alakítással és 
nem kevés kormányzati segítség-
gel mihamarabb el is kezdték. A 
megmaradt, meglehetősen csonka 
ipari szervezet, a rendelkezésre ál-
ló munkások, mérnökök, a vállal-
kozók bizalma és bátorsága volt a 
legfőbb tényezője annak, hogy az 
ország a trianoni határok között is 
iparosodhatott, szellemi és anyagi 
erőit sikeresen tudták mozgósítani 
a célok megvalósítására.

A gazdasági élet talpra állítá-
sa mellett példanélküli volt az a 
rendszer, amely a hazai közoktatás, 
kultúrpolitika terén megvalósult 
gróf Klebelsberg Kunó vallás- és 
közoktatásügyi miniszter irányí-
tásával 1922-1931 között, aki a 
kultúrát tartotta a fejlődés elsőd-
leges mozgatórugójának. Talpra 
kellett állítani az oktatási rendszert 
is, hiszen az elcsatolt területeken 
maradt a népiskolák kétharma-
da, a középiskolák mintegy fele, 
nagymúltú egyetemeink egy része. 

Ekkor zajlott le a magyar közokta-
tás történetének egyik legnagyobb 
szabású reformja. És ekkor épült 
5000 falusi és tanyai tanterem, 
egészséges, világos, a kor színvo-
nalának megfelelő típustervek 
alapján. Ilyen pl. Hajdúnánáson 
a Magitelki iskola, (épült 1924-
ben), de szintén e korszakot jel-
lemző eseményről tudósított az 
egykori hírlapíró: „1937. novem-
ber 7-én a Balázs-dűlői réti földön 
Benkő Gyula képviselő felavatta a 
vármegye első tanyasi kultúrházát, 
amely bensőséges otthont és lehetősé-
get kínált a környékbelieknek közös 
szórakozásra, olvasásra, és előadások 
meghallgatására.”

A Trianon után előállt helyzet-
ben az ország felemelkedésének 
fontos tényezője lett a kultúra mi-
nél szélesebb rétegekre való kiter-
jesztése. A gondolat száz esztendő 
távlatából is aktuális.

A nemzeti összetartozás eszmé-
je csak úgy maradhat időt álló, 
ha népünk valóban érzi és vallja, 
hogy „a több állam fennhatósága 
alá vetett magyarság minden tagja 
és közössége része az egységes magyar 
nemzetnek”. Ehhez pedig még soká-
ig szükség lesz arra, hogy az anya-
ország támogassa, és valóban testvé-
rének érezze a „málnabokor alján” 
meghúzott határvonal túloldalán 
maradt atyánkfiait. Nem árt ha 
eszünkbe idézzük Bocskai végrende-
letének intő szavait:”... mert tudó 
dolog az, hogy a visszavonással 
nagy birodalmak is elromlanak: 
viszontag az egyességgel kicsinyek 
is nagyra nevekednek”. Erre az 
egységre pedig itt, és most 2021-
ben is szüksége van a magyar nem-
zetnek.

(Összeáll. Rigó Tamásné)
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Hatalmas munka a közterületekről való gondoskodás!
Az elmúlt években sajnos több 
olyan hírt hallhattunk, hogy sok 
település spórol a zöldfelületek 
költségein, ezzel szemben váro-
sunkban az elmúlt években történt 
fejlesztések során mindig töreked-
tünk arra, hogy a beruházásokkal 
ne csökkenjenek meglévő zöld-
felületeink, hanem fejlődjenek, 
megújuljanak, hiszen a parkok, a 
füves, fás területek megléte a te-
lepülés élhetőségének, az itt élők 
életminőségének és a városképnek 
is fontos elemei. 

Hajdúnánás arányaiban jelentős 
kiterjedésű belterületi zöldfelüle-
tekkel, fásított utcákkal és terekkel 
rendelkezik, zöldfelületeinek nagy-
sága közel 40 hektár, épen ezért vá-
rosunkban ezeknek a területeknek 
a karbantartása kiemelt feladat. 

A város évek óta nagy gondot 
fordít a közterületek megfelelő 
karbantartására, parkosítására, ki-
emelten a parlagfű irtására. Az ön-
kormányzat elsősorban közhasznú 
foglalkoztatás keretében törekszik 
főként a városközpont, a parkok, 
illetőleg a főbb közlekedési utak 
mentén a tisztaságot megterem-
teni. 

Mindez komoly erőfeszítéseket 
igényel, különösen egy olyan idő-

szakban, mint a mostani május 
hónap volt. A viszonylag hűvös és 
meglehetősen csapadékos időjárás 
miatt a fűfélék gyors növekedésbe 
kezdtek, melyek levágását, írtását 
az esős időjárás sem tette lehetővé 
hosszú időn keresztül. Emiatt saj-
nos a város egyes pontjain a meg-
nőtt fű és gyom esetlegesen már a 
közúti és a gyalogos forgalmat is 
veszélyeztette. 

Természetesen megértjük a la-
kosok erre vonatkozó panaszait és 
érzékelve azt, hogy a zöldfelületek 
karbantartásában - eltérően az 
elmúlt évek gyakorlatától - most 
egy kis késésben vagyunk, gyors 
intézkedések történtek a probléma 
megoldására.

Mivel sajnos a csökkenő mun-
kaerő – létszám miatt a közfog-
lalkoztatási csoport kapacitása is 
véges, külsős vállalkozót vontunk 
be a feladat ellátásába. A városban 
járva Önök is láthatták és tapasz-
talhatták, hogy elsősorban a város 
rekreációs zöldfelületein, az Ady 
Lakóparkban, a Ligetben, a Für-
dő közelében, illetve a frekventált 
útszakaszokon összehangoltan és 
ütemezetten megkezdtük a zöld-
felületek rendbetételét. Az ilyen 
munkálatok jellegükből adódóan 

folyamatosak, ezért türelmüket 
kérjük, de biztos vagyok abban, 
hogy hamarosan a város minden 
pontján biztosítjuk a megszokott 
gondozott zöldfelületeket. 

Kérem vegyék figyelembe azt is, 
hogy a rendezett településkép ki-
alakítása és fenntartása valameny-
nyiünk közös érdeke!    

A településen élők jelentős több-
sége a „jó gazda gondosságával” 
ápolja és óvja a saját ingatlanja 
közvetlen környezetében lévő 
zöldterületeket, árkokat, ezért is 
tapasztalhatja egy Hajdúnánásra 
látogató, hogy milyen szép váro-
sunk. Nekik ezúton is köszönettel 
tartozunk azért, aminek termé-
szetesnek kellene lenni mindenki 
számára, azért, hogy tesznek egész-
ségünkért, az élhető környezetért, 
azért, hogy az ide látogatók szíve-
sen térjenek vissza hozzánk. 

Mindenkit kérek azonban, 
gondolkozzon el, milyen telepü-
lésen szeretne a jövőben élni, hi-
szen hiába az elnyert pályázatok 
révén történő számos fejlesztés, 
beruházás, ha az itt élők egy ré-
sze nem igényes a környezetére, 
és azoknak a közterületeknek a 
tisztaságára, amelyeket közösen 
használunk. 

Tisztelettel kérem a cégeket, a 
vállalkozásokat és a magánsze-
mélyeket is, hogy fordítsanak 
figyelmet és legyenek szívesek 
gondoskodni az ingatlanjaik előtti 
közterületek folyamatos rendben- 
és tisztántartásáról, a zöldterületek 
kaszálásáról, gyomtalanításáról, 
hiszen az ingatlanhatártól az útig 
terjedő szakaszt a tulajdonosnak 
kell gondoznia egy jelenleg is ha-
tályos helyi rendelet alapján.

Úgy vélem, a közösségi terü-
letek esetében is – különösen az 
újonnan átadott Ady Lakóparknál 
vagy a korábban illegális hulla-
déklerakóként üzemelő, de mára 
már egy kulturált, tiszta közösségi 
színtérré vált Ligetnél -, a terület 
minőségének, a kihelyezett eszkö-
zök épségének megőrzése közös 
felelősségünk. 

Vállaljunk mindannyian kö-
zösen szerepet abban, hogy a vá-
rosképünket most meghatározó 
mutatós környezet ne csak egy 
pillanatnyi, múló állapot legyen, 
hanem a jövőben is minden kor-
osztály örömmel élhessen Hajdú-
nánáson.

Szólláth Tibor 
polgármester

Japán rajzok a Ligetben

A Gyermeknap egyik programja a 
2019 és 2020 évi 44-45. Toyama 
Megyei Nemzetközi Művészeti 
Rajzverseny díjazottjainak ünne-
pélyes díjátadója volt. A japán To-
yama megyei Művészeti Szövetség 

meghívásos nemzetközi rajzpályá-
zatán hagyományosan 19 ország 
vesz részt. Magyarország 1985 óta 
minden évben meghívást kap, ahol 
3 kategóriában várnak pályamun-
kákat: Debrecen, Hajdúnánás és 

Hajdú-Bihar megye 
városai kategóriájában. 
Az alkotások mind-
egyike kiállításon vesz 
részt Japánban Toya-
mában, majd a legjobb 
alkotásokat (kategóri-
ánként 10 pályaművet) 
a japán művészekből és 
pedagógusokból álló 
zsűri értékeli arany-
ezüst-bronz éremmel 
és névre szóló oklevél-
lel jutalmazza. A leg-
jobb munka megkapja 
a nemzetközi pályázat 
Nagydíját. A díjazottak 
pedig értékes tárgyjuta-
lomban is részesülnek. 

Dobos M. 
Fotók: Girus Zsolt
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Húsz éve, 2001. óta május utolsó 
vasárnapja a Magyar Hősök Napja, 
hivatalos állami ünnep, a 2001. évi 
63. törvény alapján. Ezen a napon 
országszerte megemlékezéseket tar-
tanak, így tisztelegve azon magyar 
katonák előtt, akik életüket áldoz-
ták a haza védelmében, az Árpád-
kortól kezdve, egészen napjainkig. 
Hajdúnánás város önkormányzata 
és a Nánás Pro Cultura Nonprofit 
Kft. idén is városi ünnepség kere-
tében emlékezett az első és a máso-

dik világháborúban elesett hősökre 
Kalotay K. Ottó szobra előtt.

Az emlékező ünnepség délután 
18 órakor vette kezdetét, s a Him-
nusz eléneklése után Vörösmarty 
Mihály: A katona c. elbeszélő köl-
teményének egy részletét hallhat-
tuk Szabó Miklós előadásában.

Ezt követően Berkecz Gábor, a 
Honvédelmi Minisztérium Köz-
nevelési Osztályának vezetője 
mondott emlékező beszédet, mely-
ben kitért az ünnep eredetére, az 

első világháború évei-
re, majd a 20. századi 
vérzivataros időkre, 
amelyekben több 600 
ezer magyar katona 
adta életét hazájáért. 

A megemlékezés zá-
rásaként a kegyelet és 
emlékezés koszorúit 
helyezték el a Hősök 
szobrának talapzatán.

Fotók: Girus Zsolt

Ligeti Lurkódélután – Gyereknap a Ligetben

Május utolsó hétvégéje a gyere-
kekről szólt. A Ligetben május 29-
én szombaton, 14 órától kipró-
bálhatták a különleges, modern 
interaktív játékokat, mint a virtu-
ális szemüveg, vagy a buborékfoci. 
Az ügyességüket a terep segway 
akadálypályával tesztelhették, de 
népszerű volt az pálya is, ahol a 
látást és térérzékelést zavaró szem-
üvegben kellett teljesíteni a felada-
tokat. A programot színesítette a 
lézerharc, ahol egymással is meg-
küzdhettek a csapatok. Emellett 
az örök kedvenc, az ugrálóvár sem 
maradhatott el. Akadálypályás ug-
rálók, akadálypálya csúszdával, és 

óriás csúszda is várta a kisebb és 
nagyobb gyerekeket. Különleges 
színfolt volt a mesefigurás „kar-
tondoboz város”, amiben a legki-
sebbek bujkálhattak. A kézműves 
foglalkozásokon lányos és fiús ka-
lapot készíthettek, gyurmázhattak 
és ágakat festhettek a gyerekek. 
A programon alternatív közössé-
gek is bemutatkoztak. Színpadon 
mutatkozott be a Debreceni Szín-
játszó Stúdió Egyesület, a Kuckó 
Művésztanya előadásában pedig 
a Matyiné aranya című népme-
sét nézhették meg. A Zöld Kör 
Egyesület természetbarát közösség 
energiahatékonysági tanácsadást 

tartott, energiamegtakarítási ötle-
teket ismertetett, és ehhez kapcso-
lódó játszóházzal foglalkoztatta a 
gyerekeket. A liget skate pályáján a 
fiatalok rollerekkel, gördeszkával és 
biciklivel végrehajtott akrobatikus 
mutatványokkal káp-
ráztatták el a nézőket. A 
színes programokból ál-
ló Ligeti Lurkódélután 
végül a tervezettnél 
sajnos korábban véget 
ért, mert özönvízszerű 
májusi eső zúdult a vá-
rosra. A program a Ná-
nás Pro Cultura Non-
profit Kft. szervezésében 

az EFOP-1.5.3-16-2017-00021 
„Humán szolgáltatás fejleszté-
se Hajdúnánáson és vonzáskör-
zetében” című pályázat keretében 
valósult meg.

Fotók: Girus Zsolt 

Hősök napja
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VÁROSHÁZI TUDÓSÍTÁS
A 17/2021. (IV. 30.) Önkor-
mányzati Rendelettel az ön-
kormányzat 2020. évi költség-
vetésének teljesítését fogadta el 
Polgármester Úr. Az önkormány-
zati költségvetés bevételi főösz-
szege 6.610.836.011 Ft, a kiadási 
oldalon 6.423.214.767 Ft szere-
pel. Az önkormányzat az elmúlt 
évben fizetőképességét megőrizte. 
A rendelet elfogadásával és a város 
honlapján történő megjelenteté-
sével eleget tesz az önkormányzat 
annak a kötelezettségének, amely 
a  gazdálkodási adatok nyilvános-
ságra hozatalára vonatkozik. 

A 18/2021. (IV. 30.) Önkor-
mányzati Rendelet a képviselői 
tiszteletdíjakról szóló önkormány-
zati rendeletben elírási hibát javí-
tott.

A 19/2021. (IV. 30.) Önkor-
mányzati Rendelettel új sza-
bályozás született a játszóterek 
és szabadidős parkok használati 
rendjéről. 

A 20/2021. (IV. 30.) Önkor-
mányzati Rendelettel közösségi 
együttélés szabályait sértő magatar-
tássá nyilvánította Polgármester Úr 

a játszóterekre és szabadidő parkok 
használati rendjének megszegését.

HATÁROZATOK
Három alkalommal volt polgár-
mesteri döntéshozatal márciusban. 
A rendkívüli határozathozatalt pá-
lyázati határidők indokolták. 
•	Módosítást igényelt az önkor-

mányzat belterületi utak, járdák, 
hidak felújítása jogcím szerinti 
támogatási célra benyújtott pá-
lyázatunk, erről határozatot kel-
lett csatolnunk a pályázatunkhoz.  

•	A	 2020.	 szeptemberi	 időközi	
választás eredménye tükrében 
újra alakultak az önkormányzati 
bizottságok. 

•	Gyermekorvosi körzet rendelési 
idejére érkezett módosítási kérel-
met fogadott el Polgármester Úr. 

•	Az	 államháztartási	 törvényben	
foglalt kötelezettségének tett 
eleget az önkormányzat azzal, 
hogy elfogadta a saját bevéte-
leinek, valamint az adósságot 
keletkeztető ügyleteiből ere-
dő fizetési kötelezettségeinek a 
költségvetési évet követő három 
évre várható összegét.

•	Elfogadásra	 került	 az	 önkor-
mányzati fenntartású költség-
vetési intézményeknél, a Nánás 
Pro Cultura Nonprofit Kft-nél, 
a Hajdúnánási Építő és Szolgál-
tató Kft-nél és a Hajdúnánási 
Református Egyházközség Idő-
sek Otthona és Szociális Gon-
dozási Központjánál a 2020. 
évben végzett pénzügyi-gazda-
sági ellenőrzések tapasztalatairól 
készült éves ellenőrzési jelentés. 

•	Hét	 esetben	 kezdeményezték	
a város településszerkezeti ter-
vének és leírásának, valamint 
szabályozási tervének és helyi 
építési szabályzatának módosí-
tását. A kérelmeknek helyt adva 
a folyamatot megkezdtük a Hi-
vatalban. 

•	Két	beszámolót	fogadott	el	Pol-
gármester Úr, a Hajdúsági Hul-
ladékgazdálkodási Kft 2020. évi 
munkájáról szóló és Dr. Vincze 
István r. alezredes rendőrségi 
főtanácsos, Hajdúnánás Városi 
Rendőrkapitányság kapitány-
ságvezetőjének a Hajdúnánás 
város közbiztonságának 2020. 
évi helyzetéről, a közbiztonság 

érdekében tett intézkedésekről, 
és az ezzel kapcsolatos felada-
tokról készült beszámolóját 

•	Módosításra	 került	 a	 Kábító-
szerügyi Egyeztető Fórum Szer-
vezeti és Működési Szabályzata, 
mely az eddigi működés során 
tapasztalt változási igényeket ve-
zeti át a Szabályzaton. 

•	 Fejlesztési	 támogatást	 kapott	 a	
Hajdúnánási Építő és Szolgálta-
tó Kft a Hajdúnánási Gyógyfür-
dőben elvégzendő feladatokra. 

•	A	Hajdúnánási	Roma	Nemzeti-
ségi Önkormányzat támogatás-
ban részesül az általa megszerve-
zésre kerülő rendezvényekre. 

•	 Fiatalok	 ösztönző	 támogatására	
beérkezett kérelemről született 
döntés, valamint fecskelakások 
bérlőit jelölte ki Polgármester 
Úr, szociális bérlakások bérleti 
idejének meghosszabbítására 
került sor. 

•	Nyolc határozatban önkormány-
zati tulajdonú ingatlanok értéke-
sítéséről, tulajdonosi jogok gya-
korlásáról született döntés.  

Forrás: hajdunanas.hu

Tájékoztató lakossági önerő bevonásával megvalósuló 
út – és járdaépítésről

A lakossági önerő bevonásával 
megvalósuló út- és járdaépítés-
ről szóló Önkormányzati Ren-
delet 2018 évtől teszi lehetővé, 
hogy pályázati úton a város lakói 
maguk kezdeményezzék közvetlen 
lakókörnyezetük megújítását. 

Egy előzetes szándéknyilatko-
zatot kell benyújtani az Önkor-

mányzat részére, amennyiben részt 
kívánnak venni a pályázatban.  A 
lakossági hozzájárulás minimá-
lis mértéke a beruházási költség 
50%-a. Amennyiben a pályázat 
elbírálásra kerül, az önkormányzat 
megállapodást köt a pályázóval. 

Várjuk tehát azon lakók szán-
déknyilatkozatát, akik szeretnék a 

lakóhelyük előtt lévő út, útszakasz 
vagy járda felújítását megpályázni. 

A szándéknyilatkozat tartalmaz-
za:
a) A nyilatkozatot benyújtó nevét, 

lakcímét, telefonszámát, e-mail 
címét,

b) A nyilatkozatot benyújtó meg-
hatalmazását a képviseletre, 

érintett ingatlanonként, és
c) A pályázni szándékolt út-, jár-

daépítés paramétereit
ca) a tervezett beruházás helyszí-

nének pontos megjelölését hely-
rajzi szám megadásával,

cb) a beruházással érintett szakasz 
kezdetének és végének pontos 
megjelölését, és
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cc) a tervezett beruházás műszaki 
paramétereinek legalább a hosz-
szúság, szélesség és a tervezett 
kiegészítő beruházási szándék 
feltüntetésével. E rendelet szem-
pontjából kiegészítő beruházás: 
útpadka építés, szegélykő, az 
útépítéssel érintett parkoló fel-
újítása.

A szándéknyilatkozat benyújtá-
sát követően a Hivatal költségve-
tést készít, melynek összegét közli 
a képviselővel. A lakosság a terve-
zett út- és járdaépítés bekerülési 
költsége ismeretében dönt arról, 
hogy a pályázatát végül benyújt-
ja, vagy a beruházástól visszalép. 

A szándéknyilatkozatok benyúj-
tási határideje: 
2021.  július 16. 13.00 óra.

 
Helye: Hajdúnánás Városi Ön-
kormányzat, Városfejlesztési és 
Üzemeltetési Iroda  

Minden további kérdéssel biza-
lommal keressék kollégánkat az 
uri.krisztina@hajdunanas.hu email 
címen vagy a +3652/381-411/112 
telefonszámon. 

Forrás: hajdunanas.hu

,, Ne bántsd a magyart…”
A címben szereplő idézet Zrínyi 
Miklós 1661-ben íródott művének 
a címe, pontosabban annak egy 
része. A költő, hadvezér és politi-
kus nem csak a harctéren, hanem 
műveiben is hangot adott hazája 
iránti aggodalmának, félelmeinek, 
de mélységes hazaszeretetének is.

Már Zrínyi korát megelőzően 
is érvényes volt a címben szerep-
lő intelem, ugyanis számos sebet 
ejtettek korábban is a nemzet tes-
tén és lelkén, Zrínyi halálát köve-
tően sem volt ez másképp. Iskolai 
tanulmányainkból is fel tudjuk 
eleveníteni ezeket a történelmi 
eseményeket.

De tényleg csak a száraz tények-
re és évszámokra szorítkozhatunk? 
Nem hinném. 

Amikor a Kedves Olvasó kezé-
be veszi e lapot, éppen 101 éve 
lesz annak, hogy Trianonban egy 
„nemzetgyilkossági kísérletet” 
hitelesítettek, ahogy ezt nagyon 
helytállóan fogalmazta meg Ve-
cseklői József író, híres munkájá-
nak címében.

Én azonban most nem az ország 
feldarabolásának évfordulójáról 
szeretnék írni. Ehelyett a lelki Tri-
anon jelenségét igyekszem megvi-
lágítani.

Gondolom közismert tény és ta-
pasztalat mindannyiunk számára, 
hogy az az ember, akit mindig bán-
tanak, gúnyolnak, teljesítményét 

lekicsinylik vagy nevetségessé te-
szik, szigorú kritikával illetik min-
denért, az az ember előbb-utóbb 
sérült lesz, testileg, lelkileg össze-
roppan, beteg lesz, majd meghal. 
Ha egy nemzettel teszik ugyanezt, 
hasonló folyamat játszódik le.

A módszereket, eszközöket, s 
azoknak hosszú távon való rom-
boló hatását azonban nem mindig 
lehet azonnal felismerni, főként az 
elején.

A századok alatt elszenvedet sé-
relmeket és tragédiákat tálcán kí-
nált - s egy idő után egyre nagyobb 
tömeg számára elérhető -„fájda-
lomcsillapítókkal” próbálták eny-
híteni az erre önként jelentkezők. 
Ilyen fájdalomcsillapító volt és ma 
is az, a kabaré, valamivel több, 
mint 100 éve.

Távol álljon tőlem, hogy egy 
műfajt pellengérre állítsam, de 
mégiscsak szeretném megosztani 
Önökkel, hogy milyen hatásme-
chanizmus érvényesülését vélem 
felfedezni ebben.

A kabaré jelenetekben a magyar 
parasztember legtöbbször buta, os-
toba és gyakran részeg. Rendszeres 
a szerelmi háromszög, az elbújta-
tott szerető, s a hazudozás. Gúny 
tárgyává tesznek alap értékeket, 
persze nem közvetlenül. Mindezt 
humoros történetbe ágyazva kap-
juk, nehogy valamit is komolyan 
vegyünk belőle. Igen ám, de a ne-

gatív üzenete mégis csak átjön és 
ami a legborzasztóbb, hogy saját 
magunkról mondunk ki lesújtó 
ítéleteket. Ilyeneket, hogy „jó ma-
gyar szokás szerint…” vagy „ilyen a 
magyar…”, esetleg „Dögöljön meg 
a szomszéd tehene is!” és még so-
rolhatnám. Vegyük már észre, hogy 
ezek nem mi vagyunk, csak ilyen-
nek akarnak láttatni bennünket. 
Bizonyos tartalmak lerombolják a 
tiszteletet és lejáratnak társadalmi 
rétegeket, népeket, típusokat.

Ez is az érzékenyítés egyik fajtá-
ja, melyet természetesen nem csak 
a kabaréban érhetünk tetten.

Rossz hangulatunknak, panasz-
kodásainknak, ellenségeskedése-
inknek az is az oka, hogy ezeket 
nap, mint nap zúdítják ránk. Nem 
tudunk védekezni ellene, szégyen-
kezünk, megalázottnak érezzük 
magunkat, egyre gyűlik bennünk a 
fájdalom, amikor már nem bírjuk 
tovább, akkor igénybe veszünk me-
gint valami könnyed szórakozási 
lehetőséget vagy eszközt, mely pil-
lanatnyilag enyhíti a gondjainkat.

Senkit sem ítélhetünk el ezért, 
mert sajnos ezen a szellemi mér-
gezésen kívül még ott vannak a 
mindennapok megoldásra váró 
feladatai, s sokszor nem könnyű 
helytállni. 

Azért viszont hibásak vagyunk, 
mert elhisszük a velünk kapcsola-
tos lejárató hadjáratot és mi ma-

gunk nem akarunk a dolgok mögé 
nézni. Egyszerűen elfogadjuk és 
megváltoztathatatlannak tartjuk.

Higgyük el, hogy nem igazak a 
vádak ellenünk, rengeteg ember 
él tisztességesen és becsületesen, 
mégis lehajtott fejjel, meggör-
nyedve, kishitűen, mert a fent fel-
sorolt dolgok naponta mérgezik.

Mi lehet az ellenszer? Először 
is becsüljük meg magunkat! Az 
önbecsülés és a magunkról kiala-
kított valós kép növeli a teljesítmé-
nyünket, hozzásegít bennünket a 
testi, lelki, szellemi egyensúly visz-
szaállításához az egyén és a társa-
dalom vagy ha úgy tetszik a nem-
zet szintjén is.

Megszokott dolog a művészvi-
lágban az alkotói szabadságra hi-
vatkozni, vagyis a téma, a stílus és 
egyebek megválasztása és formába 
öntése a művész szíve joga. Ugyan-
akkor a befogadó közönség véle-
ményszabadságát sem illik korlá-
tozni, hogy tetszik-e vagy sem egy 
regény, zenemű, szobor stb.

Akkor most álljon itt az 1996-
ban Kossuth-díjjal kitüntetett Es-
terházy Péter: Így gondozd a ma-
gyarodat! című munkája.

Ez a mű az ő alkotói szabadsá-
gának egyik terméke. Nekünk vi-
szont megadatik a lehetőség, hogy 
véleményt alkossunk róla. 

Nagyné Józsa Beáta

Esterházy Péter: Így gondozd a magyarodat!
„A csokorba kötött magyart szét-
bontjuk, és éles késsel ferdén visz-
szavágjuk. Kivétel a fásszárúak, 
mert azokat törjük vagy kalapács-
csal zúzzuk. Nehogy megrohadjon 
a magyar. Az összement magyart a 
savó leöntése után túrónak hasz-
nálhatjuk…

A magyar emlős. Egy magyar 
nem csinál nyarat. A magyar a sö-
tét, ahová Európa ugrik. Ki tart-

son magyart? Kezdő magyarbarát 
inkább kanmagyart tartson, ne 
szukát! Tanácsosabb fajtiszta ma-
gyart beszerezni, mint valami bi-
zonytalan származású magyart.

Öreg magyart ne vegyünk! A 
magyart következetesen dicsérjük 
vagy dorgáljuk! Lágy, barátságos 
hang: jól van, jó magyar, illetve 
keményen, határozottan: pfuj, 

magyar, helyedre! A magyar a tar-
tós fogyasztási cikkek kategóriájá-
ba tartozik.

Olcsó magyarnak híg a leve!
A magyartartás csak akkor gaz-

daságos, ha a törzsállományunktól 
szaporulatot nyerünk, és azt fölne-
veljük. Az erogén zónákat piros-
fehér-zölddel jeleztük…

Hogyan öltöztessük a magya-
rokat? Ami a pelenkázást illeti, 

legjobb a magyart minden étkezés 
előtt tisztába tenni. Szoptatás 3 
óránként. Levegőt minden ma-
gyar igényel, de nem huzat formá-
jában. A Kárpát-medence huza-
tos… (magyarul: húzzon el innen 
minden magyar). A rágalmaktól 
magyarod minősége alig változik, 
az esetleges vizeletfoltokkal ne tö-
rődj.”

(Hangjáték – 1991)
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Gyakran használt kifejezés napjainkban, hogy LOL. A rövid mozaikszó 
jelentése magában foglal mindent, ami nagyon tetszik, vicces, vagy ép-
penséggel már kifejezetten szánalmas. 

A LOL – Könyvek sorozathoz egyre több író csatlakozik, akik elsősor-
ban a tinédzser korosztály szórakoztatásáért ragadtak tollat. Főszereplő-
ik hétköznapi, belevaló csajok, akik élete tele van olyan eseményekkel, 
amelyekre tökéletesen illik a LOL kifejezés, és persze nem kerüli el őket 
a szerelem sem. Könnyed, laza, vidám kikapcsolódás a 14 év fölötti 
korosztály részére.

A sorozat köteteivel folyamatosan bővül állományunk tiniknek szóló 
polcai.

Farkas Nikoletta

Alighogy elmúlt a gyereknap, cse-
metéink életéhez szorosan fűződők 
munkája előtt tisztelgünk június 
6-án, a pedagógusnapon.

Intézményünk szeretné segíteni 
a pedagógusok munkáját, kikap-
csolódását egyaránt. E jeles nap 
alkalmából június 7-től június 12-
ig ingyenes beiratkozással várjuk a 
hajdúnánási pedagógusokat.

Ez alkalomból emlékezünk városunk büszkesége, Makláry Lajos 
tanár, karnagy és református kántor előtt, akinek május 26-án ün-
nepeltük 131. születésnapját.

A Debrecenben született és tanult Makláry fiatalon megismerkedett a 
hegedű- és a zongoraművészettel, s e két hangszer iránti szeretet megha-
tározóvá vált életében. 1919-ben Hajdúnánásra került, ahol a reformá-
tus gyülekezet önálló kántorának választotta meg. Hamar a vezetése alá 
kerültek a településen működő dalárdák, valamint a gimnáziumi ének-, 
zeneoktatás is. Munkájának köszönhetően a zeneművészet meghatározó 
részévé vált a településnek, többszörös országos kitüntetés is fűződik az 
általa vezetett dalárdák nevéhez.

Júniusi könyvajánló -
LOL könyvek tiniknek

Pedagógusnap

Miért legyen önkéntes?

Érdekli milyen folyamatok zajlanak 
nap mint nap egy könyvtárban, mú-
zeumban?

Önkéntes lehetőségeink remek alkal-
mat nyújtanak arra, hogy hasznos és 
izgalmas feladatot lásson el önkéntesként intézményünkben. A tevé-
kenységgel érdekes, új információkkal gazdagodhat, részt vesz egy kö-
zösség munkájában, fejleszti kreativitását és Önmagát. 

Ha rendelkezik valamennyi kíváncsisággal és szabadidővel akkor mi új 
közösségi élményt, tapasztalatot, tudást és feladatot tudunk nyújtani.

Milyen feladatkörökbe várjuk leendő önkéntes munkatársainkat?

múzeumi séta, tárlatvezetés: 
az intézmény kiállításainak, épületének bemutatása 

aktív helyszínek üzemeltetésében való közreműködés: 

kerti munka, játékudvar felügyelet, foglalkozásokon és programokon 
való közreműködés (kézművesség, gasztronómia stb.) 
háttérmunka: 
raktárrendezés, adatfeldolgozás (írott- és képi anyag feldolgozása - ott-
hon is végezhető tevékenység), segítség a város szellemi, kulturális, tár-
gyi és építészeti értékeinek felkutatásában

A munkálatokat minden esetben általános felkészítés előzi meg.

Jelentkezés és bővebb információ: nanaskonyvtar@gmail.com

Tel.: 70/445-4038
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Kócsi sztorik

Sakkfeladvány

Emléke él és élni fog,
míg az Én szívem e földön dobog.
Őrzöm a képét, a mosolyát,
a hangját, s minden gesztusát.

Őrzöm a mozdulatait,
mely bennem él, mind a mai napig.
Őrzöm a felém közvetített gondolatait,
a nekem elsuttogott szavait.

Mert nem halt meg Ő,
még mindig él nekem,
csak messze távozott,
hol meg nem érinthetem.

                    a szerető családod

MEGEMLÉKEZÉS
Szincsák Antal volt Hajdúnánás, Sarló út 35. szám alatti lakos

halálának 14. évfordulója alkalmából.

Az antipatikus öreg hölgy
Antipatikus görög szó vagy unszim-
patikus magyar megfelelője a vissza-
tetsző, ellenszenves, nem megnye-
rő, sőt az utálatos is. Nos, én ennek 
a szónak maximálisan meggyőző 
típusával futottam össze a minap 
kedvenc bevásárló áruházamban 
egy idős hölgy személyében.

Sajnos a vírus miatt csak szinte 
boltokban, üzletekben történnek 
velem sztorik, s így adódott most is.

Maszkom mögött vigyorogva 
toltam magam előtt kis bevásárló 
kocsimat, közben innen is onnan is 
levettem valamit a polcokról. Hir-
telen ötlettel eszembe jutott, hogy 
megcsinálom otthon a családnak azt 
a poént, mintha nem vettem volna 
semmilyen meglepetés ajándékot 
nekik – csokit, csipszet, fagyit, kólát 
- hanem csak egy csöppnyi filléres 
holmit, s huncut mosollyal bedob-
tam a szekerembe két kicsi kiszere-
lésű Túró Rudit. Később azonban 
tűnődni kezdtem, hogy vajon be 
tudom-e ugratni őket, hiszen két-
hetente eljátszom ezt a történetet.

Ekkor láttam meg őt. Ponto-
sabban előbb csak hallottam. 
Hangosan „csacsogott” már-már 
rikácsolt egy magas (nánásiasan 
derék) asszony a hetvenen túl s a 
nyolcvanon innen. Azon repliká-
zott, hogy miért nem nyitnak meg 
egy másik pénztárat is, mikor neki 
ebédet kéne főzni otthon. Sőt, a 
választ is tudta vagy a vélhető oko-
kat, mert ezután azt kezdte ecse-
telni. Volt ott minden. Talán meg-
sértődött az egyik dolgozó, vagy új 
áru érkezett, esetleg nem találja a 
váltópénzt a pénztáros, de a vége 
mindig az volt, hogy neki ebédet 
kell főzni otthon. S valóban, a sor 
egyre növekedett, annyira, hogy a 
vége szinte már a mozinál volt.

Egyszer aztán nagy sietve meg-
jelent piros kis köpenyében a 
felmentő sereg egy fiatal hölgy 
személyében. Ekkor azonnal ki-
sebbfajta harc alakult ki az elsőbb-
ségért a másik pénztárhoz. Termé-
szetesen az én idős nyugdíjasom 
tört az élre, hiszen már mindenki 

tudta az üzletben, hogy neki ebé-
det kell főzni. Miközben pakolta 
az árukat a pultra, már a menüt is 
sorolni kezdte a mögötte állóknak, 
de aztán „végre” eltűnt a lelkesen 
kinyíló automata ajtó mögött (ta-
lán már ő is megunta a sok beszé-
det). Átfutott az agyamon, hogy az 
ilyen emberkék miatt találják ki az 
anyósvicceket, s kicsit sajnálatot 
éreztem a lehetséges veje iránt is. 
Pár perc múlva én is bedobáltam a 
megvásárolt dolgaimat a kocsim-
ba, s nagy levegőt véve, maszkom-
tól megszabadulva – most már le-
het – kiléptem az utcára. Pár lépés 
után viszont a nagy levegő meg-
akadt kicsit a torkomon. Két nagy 
táskával kezében, kendővel a fején, 
mogorva, kissé ideges tekintettel 
az arcán, viharos gyorsasággal kö-
zeledett felém a drága asszony. Na, 
gondoltam jobb félre állni, mert a 
bicikli tárolóban szedem össze ma-
gam. Mikor elsuhant mellettem, 
azt hittem soha többé nem hallok 
felőle, de nem.

- Emberek! Figyelem! Ezt meg ki 
hagyta el? – csattant fel a most már 
ismerős hang mögöttem.

Igaz, hogy kissé kelletlenül, de 
megfordultam. Az eddig „némi-
leg” az idegeimre menő mama 
ott állt a két nagy tömött szatyor-
ral kezében s a földet bámulta. A 
földön meg ott hevert ártatlanul, 
elhagyatottan az én két Túró Ru-
dim. Bizonyára a bevásárló kocsin 
túl nagyok a lyukak ilyen apró ter-
mékeknek, s kieshettek.

- Az enyém csókolom. Köszö-
nöm szépen! – hebegtem kissé el-
vörösödve.

- Na, vegye fel gyorsan! Ne őriz-
gessem itt, tudja, nekem sietni kell 
haza ebédet főzni – mondta kissé 
szigorúan.

Még egyszer utána néztem az 
antipatikus öreg hölgynek, aki 
gondolataiba merülve hamar el-
tűnt a szemem elől a forgalmas ut-
cán, s aki már nem is volt annyira 
antipatikus.

Kócsi Imre

Világos indul és két lépésben mattot ad.

Honfi György Bp., 2018
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A következő mérkőzésekhez hoz-
zájárult egy harmadik, sőt egy 
negyedik szereplő is. Ezek pedig 
a sérülések, és a vírus. Ennek kö-
szönhetőleg egyre nehezebben 
mennek a mérkőzések. Nézzük az 
eredményeket.
Hajdúböszörményi TE – Hajdú-
nánási Flexo 2000 FK 0–3 (0–2)
Zárt kapus mérkőzés. Vezette: Ta-
kács I. (Vasziliu T., Tóth G.)
Hajdúnánási Flexo 2000 FK: 
Tömöri A. (Szkirkanics Á.) – Kör-
nyesi Zs., Fülöp Á. (Bacsó A.), Tó-
th B., Hortó A., Polgár G., Újvári 
Zs., Fodor J., Bohács B., Kovács 
G., Lovas M. (Kiss L.). Edző: Da-
róczi Péter Gól: Újvári Zs. (2), 
Hortó A. Ifi: 3–5.
Az első félidőben két pontrúgásból 
szereztünk előnyt s a folytatásban 
magabiztos játékkal elhoztuk a 
három pontot. viszont ahány gólt, 
ahány pontot szereztünk sajnos 
annyi sérültünk is lett. Ahogy az 
edzőnk mondta: „többe került a 
hús mint a leves.
Hajdúnánás Flexo 2000 FK–
Bocskai SE 1–3 (0–2)
Zárt kapus mérkőzés.Vezette: Na-
zsa T. (László J., Lévai Z.).
Hajdúnánás Flexo 2000 FK: Tö-
möri A. – Kökényesi Zs. (Hortó 
A.), Andorkó S., Tóth B., Kiss 
L., Polgár G., Bacsó A., Fodor J. 
(Jóna G.), Fülöp Á., Kovács G., 
Lovas M. 
Edző: Daróczi Péter. Gól: Polgár 
G., illetve Kolompár K., Károlyi 
A. (2). Ifi: 9–0.

A Vámospércs gárdáját láttuk 
vendégül, "hazai" pályán Berety-
tyóújfaluban. Ez bizony egy olyan 
meccs volt, ahol csapatunknak 
semmi nem jött össze. El kell is-
mernünk, hogy a vendégek meg-
érdemelten vitték el a három 
pontot, de az igazsághoz hozzátar-
tozik, játékosaink közül többen 
sérüléssel bajlódnak, vagy csak 
épp most tértek vissza a felépülés 
után.

Daróczi Péter: Köszönetet sze-
retnék mondani a Berettyóújfalu-
nak, hogy biztosították a helyszínt, 
illetve a Vámospércsnek, hogy be-
lement a mérkőzés helyszínének a 
módosításába. 

Hajdúsámson TTISZE–Hajdú-
nánás Flexo 2000 FK 9–0 (2–0)
Zárt kapus mérkőzés. Vezette: 
Csiszár K. (Muszka Z., Szabó P.)
Hajdúnánás Flexo 2000 FK: 
Szkirkanics Á.–Tóth B., Hortó A., 
Kiss L. (Ilyés B.), Polgár G., Bacsó 
A., Fodor J. (Fülöp Á.), Jóna G. 
(Makó B.), Bohács B., Kovács G., 
Lovas M. Edző: Daróczi Péter

Sokatmondó nyilatkozatot tett 
edzőnk a meccs után.

Felnőtt csapatunk, talán az idei 
leggyengébb játékát bemutatva, 
kiütéses vereséget szenvedett Haj-
dúsámsonban. Ennek azonban 
komoly okai voltak! A tavasszal 
folyamatos sérülések, betegségek 
hátráltatják csapatunkat a felké-
szülésben és most is látható volt, 
hogy több meghatározó játéko-
sunk nem tudott elutazni Hajdú-
sámsonba. Aki hadra fogható volt 
az kivétel nélkül pályára lépett, de 
a változatosság kedvéért még most 
is szereztünk sérüléseket. Remél-
jük, sérültjeink mihamarabb fel-
épülnek.

A csapat romokban, az edző és 
családja karanténban és szintén 
romokban. Más eredmény nem is 
születhetett volna.
Hajdúnánás Flexo 2000 FK – 
Balmazújvárosi FC 2–2 (2–1)
Zárt kapus mérkőzés.
Vezette: Muszka Z. (Gáti Cs., Szi-
lágyi Z.)
Hajdúnánás Flexo 2000 FK: Tö-
möri A. – Kökényesi Zs. (Bacsó 
A.), Andorkó S., Tóth B., Vadász 
L., Polgár G., Újvári Zs., Fodor 
J., Bohács B. (Kiss L.), Kovács 
G., Lovas M. Edző: Daróczi Pé-
ter Gól: Kökényesi Zs. (2), illetve 
Bereczki T., Rőth A. 

Az elmúlt hetek eredményeihez, 
valamint játékához képest a mos-
tani meccsünk minden tekintet-
ben jobbra sikeredett. A jó erők-
ből álló és több régi játékosunkat 
felvonultató Balmazújvárosi FC 
ellen pontot tudtunk szerezni. 
Egy mindvégig kiélezett találko-
zón kétszer jutottunk előnyhöz. A 
vendég gárda azonban kihasználta 
apró megingásainkat és döntetlen-
re hozta a mérkőzést.

Kócsi Imre

Tempo KSE - Hajdúnánás SK 
25 - 21 (11 - 10) 
Gyál 80 néző. Vezette: Fehér, Ké-
kesi. (május 14.) 
Hajdúnánás SK: Kozma T (kapus), 
Poór, Petrovics 8/2, Kelemen, Sza-
bados 5/2, Tar L 1, Cserős 3. Cse-
re: Kiss (kapus), Osvai 2, Kozma K 
1, Zelizi 1. Edző: Molnár András
Hétméteres: 6/4, illetve 8/4. Kiállí-
tás: 16 perc, illetve 14 perc.

Hajdúnánás SK – Orosházi 
NKC 21 - 25 (14 - 11)  
Hajdúnánás 100 néző. Vezette: 
Barna, Kovács. (május 19.) 
Hajdúnánás SK: Kozma T (kapus) 
1, Cserős 3, Petrovics 3/1, Kele-
men 1, Szabados 7/4, Tar L 5/1, 
Poór 1. Csere: Hadas (kapus), Os-
vai, Kozma K, Zihor, Karacs, Ze-
lizi. Edző: Molnár András
Hétméteres: 10/6, illetve 5/4. Kiál-
lítás: 4 perc, illetve 12 perc.

Hajdúnánás SK – Vasas SC 28 - 
32 (14 - 14) 
Hajdúnánás 100 néző. Vezette: 
Hajdu, Halász. (május 22.) 
Hajdúnánás SK: Kozma T (ka-

pus), Cserős 2, Petrovics 3/2, Ke-
lemen 2, Szabados 1, Tar L 4, Poór 
3. Csere: Hadas (kapus), Osvai 3, 
Kozma K 1, Zihor 3, Karacs 3, Ze-
lizi 3. Edző: Molnár András
Hétméteres: 5/2, illetve 4/4. Kiállí-
tás: 10 perc, illetve 12 perc.

Vasas SC - Hajdúnánás SK 33 - 
26 (18 - 14) 
Budapest 100 néző. Vezette: 
Cseszregi, Sipos. (május 25.) 
Hajdúnánás SK: Kozma T (kapus), 
Cserős 2, Petrovics 3/2, Kelemen 
2, Szabados 2/1, Tar L 3/2, Poór 
3. Csere: Hadas (kapus), Osvai 5, 
Kozma K 1, Zihor 1, Karacs 1, Ze-
lizi 3. Edző: Molnár András
Hétméteres: 1/1, illetve 5/5. Kiállí-
tás: 4 perc, illetve 2 perc.

-kábé- 
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FÉRFI KÉZILABDA NB II
NYBSC - Kispályás Műfüves NK-
FT 39 - 2433 (19 - 13)
Mátészalka 52 néző. Vezette: Ma-
jor, Szücs. (május 15.)
Kispályás Műfüves NKFT: Torma 
(kapus), KAPUSI 7/2, JUHÁSZ 
8, Bodogán 1, Kelemen 3, Tupicza, 
Ludnai 7. Csere: Nyakó (kapus), 
NAGY-MENYHÁRT 6, Nyeste, 
Molnár, Kovács 1, Deli. Edző: Ma-
dai Tamás
Hétméteres: 3/3, illetve 2/2. Kiállí-
tás: 4 perc, illetve 4 perc.
Madai Tamás: A sok hiányzó elle-
nére egy jó mérkőzést játszottunk 
a bajnokcsapat otthonában. Ha a 
hibáink számát tudtuk volna csök-
kenteni, még szorosabb meccset 
tudtunk volna játszani.

Kispályás Műfüves NKFT 
– Berettyó MSE 20 - 21 (9 - 10)
Hajdúnánás 50 néző. Vezette: 
Móré, Pásztor. (május 22.)
Kispályás Műfüves NKFT: Torma 
(kapus), Ludnai 1, Juhász 2, Kele-
men 5, Bodogán 2, Kapusi 2, Bata 
3. Csere: Nyakó (kapus), Tupicza, 
Nagy-Menyhárt 3, Molnár 2, De-
li, Nyeste, Kovács. Edző: Madai 
Tamás
Hétméteres: 0/0, illetve 2/2. Kiállí-
tás: 8 perc, illetve 4 perc.
Madai Tamás: Sajnos a bajnok-
ság utolsó mérkőzésén nem sike-
rült itthon tartani a két pontot. 
Nagyon alacsony színvonalú mér-
kőzésen az a csapat győzött, ame-
lyik kevesebbet hibázott.

-kábé- 

NŐI KÉZILABDA NB I/B

Egyre nehezebb meccsek


