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A Vasdiplomás óvónő

Szüreti sokadalom 2021

Egy évnyi kihagyás után 
idén szeptember 11-én 
rendezte meg a Nánás Pro 

Cultura Nonprofit Kft. a nagy 
hagyományú Szüreti sokadalom 
elnevezésű rendezvényét, ezúttal 
a szépen megújult Ligetben.
Nagy várakozás előzte meg az idei 
Szüreti sokadalom című, mindig 
nagy sikert arató és számos érdek-
lődőt vonzó rendezvényt, hiszen 
tavaly a pandémia miatt sajnos 
elmaradt. Talán ennek is köszön-
hető, hogy soha ennyi kocsi, sze-
kér, hintó nem vonult még fel vá-
rosunkban – pontosan 41 - mint 
ezen a verőfényes őszi napon. Már 
kora délután gyülekeztek a csa-
ládok a Ligetben, hiszen színes 
programok várták főleg a gyere-
keket. Szárnyalló népi játékpark, 

foglalkozások a hajdúnánási Helyi 
Sajátosságok kézműves alkotóival, 
mind-mind rengeteg izgalmas és 
fölöttébb kreatív lehetőségek tár-
házát kínálta a gyerkőcöknek. A 
nagyobbak, a vagányabbak sem 
unatkoztak, hisz a magukkal ho-
zott bicajaikkal, rollereikkel, olyan 
mutatványokkal kápráztatták el az 
erre a célra kialakított pályákon a 
közönséget, hogy sokan nem tud-
ták, csodálkozzanak vagy megijed-
jenek - e.

13 óra után aztán lassan kocsi-
zörgés, lovak nyerítése, ostorok 
pattogása verte fel a máskor csen-
desen szunyókáló, sokat látott 
Ligetünk csendjét. Egyre másra 
érkeztek a vidám, szépen feldíszí-
tett fogatok sőt, – ilyet még az ősi 
fák sem láttak – volt olyan szekér, 

amelyikre két akkora hangfal volt 
felszerelve, mint legalább a műve-
lődési központunk bejárati ajtaja s 
hangosan szállt a délutáni gyenge 
szellőben a „Hosszú fekete haj”.

A kocsisokat és kísérőiket finom 
ebéd várta s 14 órakor elindult a 
menet a nagy felvonulásra. Elől 
csikós ruhába öltözött lovasok ka-
rikással legénykedve a vállukon, 
hátul komoly arcú szép dolmányú 
huszárok s középen a rengeteg 
szekér. Enyhe túlzással úgy is fo-
galmazhatnánk, hogy mire a vé-
ge kiért a Magyar utcára, az eleje 
már szinte megérkezett. Városunk 
lakói érdeklődve s türelmesen vá-
rakozva álltak ki, lesték a csapatot 
s néhány utca végén vagy keresz-
teződésben a Bocskai AMI táncos 
lábú apróságai szórakoztatták is 

őket rövid de annál látványosabb 
műsorukkal. A ligetben felállított 
hatalmas sátorban közben Ihos 
József szórakoztatta az egyre na-
gyobb számban megjelenő közön-
séget rendkívül humoros műso-
rával. (Persze Kató néni kendőjét 
sem hagyta otthon).

Időközben lázasan folyt a szőlő-
préselés s a finom nedűt boldogan 
szürcsölgette fiatal és öreg. Mire a 
kocsisok menete hatalmas jókedv-
vel megérkezett már a hangulat 
kezdett a tetőfokához közeledni 
hiszen mindenki a mulatós sztár, 
Bunyós Pityu műsorára várt. Ő 
meg is érkezett időben, de csak 
kisebb nehézségek árán jutott fel 
a színpadra, hiszen szinte azonnal 
megrohanták közös fotóra, szelfire 
a jókedvű, mindenkivel barátkozó 
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énekes sportembert. Mindeneset-
re nagyon szomjas lehetett, mert 
mikor bekonferáltam s átadtam 
neki a színpadot elmenve mellet-
tem belesúgta a fülembe:

−Hozz már egy hideg sört öcsém! 
– s persze én már rohantam is.

Az est s talán a nap fénypontja 
a Dupla KáVé & Köteles Cindy 
műsora volt. A rendkívül közvet-
len Köteles István és leánya Cindy 
talán még nagyobb sikert aratott, 
mint Pityu. Az ismert és új fülbe-
mászó slágereket együtt énekelte 
velük a közönség az ekkorra már 
csordultig telt nyitott sátorban.

Természetesen, mint mindig, 
most is történt velem egy- két 
mulatságos sztori. Valahol az Ár-

pád utcán jártunk a menet elején 
egy négyszemélyes hintóval. Elől 
a „sofőr” hosszú színes ostorával, 
hátul én, mint kisbíró a dobom-
mal. Az előttünk álló kissé mono-
tonnak tűnő pár száz méter láttán 
gondoltam beszédbe elegyedek 
kocsisommal.

−Honnan jöttél? – kérdeztem
−Görbeházáról – válaszolta.
−Jó kis út lehetett – folytattam.
−Az az öreg bácsi, akinek inte-

gettél...
−Kinek integettem? – kérdez-

tem vissza mivel egyáltalán nem 
értettem ezt a választ.

−Hiszen ismered, bot is volt nála.
Itt már teljesen elvesztettem a 

fonalat, s inkább úgy válaszoltam, 

hogy igen – igen, jól ismerem, de ő 
nagy meglepetésemre így folytatta.

−Vegyél kenyeret, meg sajtot s 
este együtt vacsorázunk!

Itt már kezdtem kikelni magam-
ból az egymás után hangzó zagy-
vaságoktól s kicsit megemeltem a 
hangom.

−Miket vegyek? Miről beszélsz 
te barátom? Én nem szoktam 
ilyenkor vacsorázni.

A válasza ennek a jóembernek 
– akinek csak a kalapját meg a há-
tának egy részét láttam - viszont 
mindent megmagyarázott.

−Várjál már egy kicsit szívem, 
majd visszahívlak, mert itt mö-
göttem a Kócsi mindenre válaszol, 
amit veled beszélgetek.

Telefonált a szentem, én meg 
nem vettem észre. Mindenesetre 
ezen később együtt vihogtunk a 
Ligetig.

Végül álljon itt egy kedves 40 év 
körüli hölgynek a mondata, aki az 
est végén miközben a művészek 
dedikáltak – ki tudja miért - oda-
szaladt hozzám s a következőket 
mondta:

−Én Szakolyból jöttem ide a 
családommal. Sok buliban, ren-
dezvényen voltam már életemben, 
de ilyen jól még nem éreztem ma-
gam soha.

Kócsi Imre

Kenyér és bor 

„Nem az idő halad: mi változunk,/ 
Egy század, egy nap szinte egyre 
megy./ Ne félj, betöltöd célodat te 
is,/ Csak azt ne hidd, hogy e sártest-
be van / Szorítva az ember egyéni-
sége.”/
(Madách: Az ember tragédiája, 
3.szín. )
Újra elérkezett az ősz, s vele sok 
növény betakarításának ideje is. 
Éltetőnk a Nap, már nyáron meg-
érlelte a búzát, mely kenyerünk 
alapja, s a szőlő zamatosságát is 
nagy mértékben a Nap melegének 
köszönhetjük. Szeptemberben a 
Szűz, októberben pedig a Mérleg 
havában be kell osztanunk azt, 
amit a föld termett, hogy a követ-
kező esztendőig ne szűkölködjünk 
semmiben. Bizonyára így gondol-

kodnánk, ha magunk termelnénk 
meg a zöldséget, gyümölcsöt, ga-
bonafélét, az állatok takarmányát 
és egyebeket. Nagyon kevesen van-
nak azok, akik ilyen rendszerben 
élik az életüket. A természettől va-
ló elszakadás, a növényekkel való 
mindennapos teendők elmaradása 
nagyon megváltoztatta az embe-
rek gondolkodását. Ma már nem 
tűnődünk el azon, hogy minden, 
ami a teremtett világban létezik, 
rendelkezik testiséggel, lelkiséggel 
és szellemiséggel egyaránt.

Engedje meg a Kedves Olvasó, 
hogy írásom címéül szolgáló éte-
lünket és italunkat egy kicsit más 
nézőpontból világítsam meg. Bár 
ma már újra sok háziasszony süt 
kenyeret és kiváló borászok készí-

tenek remek kézműves borokat, 
mégis azt kell mondanunk, hogy 
a kenyér készül valahol, s az asz-
talunkra kerülő nemes ital is va-
lamelyik pincészetből származik. 
Távol kerültünk attól a szent fo-
lyamattól, ahogy a búzából kenyér 
lesz, s a szőlő borrá nemesedik. 
Pedig a kenyér TEST, a bor pedig 
VÉR. Mindenki tudja, hogy ez a 
két szó milyen új értelmet nyer, ha 
összeolvassuk. Azt azonban már 
kevesen tudják, hogy nincs még 
egy olyan nyelv, mint a magyar, 
a mi édes anyanyelvünk, mely ezt 
ilyen szemléletesen fejezi ki egye-
dülállóan a világon.

A kenyér és a bor lassú, szent fo-
lyamatban testesül meg és neme-
sül étellé és itallá. A kovász, a liszt, 
a só és a víz hosszú ideig dolgozik 
együtt, s a bor is sokáig forr, míg 
eléri a kívánt minőséget. A test-
vériség, a testvéri szeretet sem jön 
létre egyik napról a másikra. Ha a 
testi átalakulásban hiba történik, 
ha a kenyérben és a borban ez a 
hosszú érlelő folyamat nincs ben-
ne, akkor lelki és szellemi szinten 
sem tudja közvetíteni a testvériség 
eszméjét.

Ezek a gondolatok és a maguk fi-
zikai valóságában zajló folyamatok 
akarva akaratlanul emlékeztetnek 
bennünket az utolsó vacsorára, 
amikor Jézus Krisztus tanítványa-
inak úgy kínálja a kenyeret, hogy 
ez az Ő teste, s a bort, hogy ez az 
Ő vére.

A kenyérben, a TÉSzTában 
Krisztus teste jelen van. A ma-
gyar hagyományban a kenyérsü-
tés napja a péntek volt. Így em-
lékezhettek minden alkalommal 
Krisztus kereszthalálára is, de a 
kenyér megsülésében a Megváltó 
feltámadása és az újjászületés is 
megjelenik.

Tudták és a mindennapi gya-
korlatba is átültették ezt a mesz-
szi tanyákon élők és a pásztorok 
is, hiszen számos kinti és pusztai 
kemencének templom alakja volt. 
Ha nem is tudtak eljárni a temp-
lomba, a kenyér mindig emlékez-
tette őket ezekre az elválasztha-
tatlan fogalmakra. A kemencéket 
többnyire kelet felé tájolták. A 
megKELt tészta hajnalban, kora 
reggel került a kemencébe, s így a 
felKELő Nap első sugarai világí-
tották meg a kemence száját.

Ha visszatekintünk a második 
világháború utáni évekre, akkor 
azt állapíthatjuk meg, hogy nem 
csak a vallást, a kereszténységet, 
Krisztust üldözték, hanem ezzel 
egyidőben a kenyeret és a bort már 
csupán előállították és ezzel mind-
kettő romlásnak is indult. Bor-
kombinátokban pancsolt silány 
minőségű borok, kenyérgyárak-
ban sülő kovásztalan kenyerek el-
terjedése és elterjesztése jellemezte 
ezt az időszakot. Megdöbbentő 
tény az is, hogy a péktanulók szá-
mára a kovász készítése nem tan-
anyag manapság, így kovásztalan 

Kenyérsütés kemencében- forrás: Hello World
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kenyeret eszik az emberek túlnyo-
mó többsége.

Összehasonlításképpen érde-
mes megemlíteni, hogy nem is 
olyan régen élt egy fontos szokás. 
Amikor asszony lett a lányból és 
elkerült otthonról, az édesanyja 
adott neki kovászt, hogy abból 
süsse a kenyeret az új családjában. 
A fentiekből következően könnyű 
megfejtenünk, hogy ezzel a foly-
tonosságot biztosította, átvitte a 
másik családba a testvériséget, a 
szeretetet és egy új minőséget is. A 
kovász pedig, mint az összetartás, 
egybentartás jelképe, biztosítot-
ta, hogy ne szakadjon el a szülői 
háztól végleg. Biztosak lehetünk 
benne, hogy eleink nem tévedtek.

Akik e sorokat olvassák és az 
idősebb korosztályhoz tartoznak, 
biztosan vissza tudnak emlékezni 

szüleikre, nagyszüleikre s azok vi-
szonyára a kenyérhez.

A kenyeret nem szabad volt fe-
detlenül tartani, mindig letakar-
ták. Sütés előtt keresztet „rajzol-
tak” fölé a levegőbe, aztán a kenyér 
megszegése előtt ugyanezt tették 
késsel a lapos oldalán. Mondják, 
ha egy falat kenyér leesett a földre, 
felvették és megcsókolták. Nem 
dobták ki.

Érdemes elgondolkoznunk 
azon, hogy mi az, amire SZAKÍ-
Tunk, SZÁNunk és SZENTelünk 
időt mindennapi életünkben. 
Tapasztalatom szerint többnyire 
csak szakítunk, amivel sebeket is 
ejtünk és ráadásul csak a fizikai lét-
ben valósul meg. Ha szánunk időt 
valamire, akkor már a lelkiség, a 
szeretet, a törődés, a kézi munka 
is benne van, mint erő. Ha időt 

szentelünk bármire, az nyújt a 
legtöbbet, mert akkor a testi, lelki 
szinthez hozzáadódik egy szellemi 
sík is és így születik meg valami, 
amivel odaadóan törődtünk, le-

gyen az a mindennapi kenyerünk 
vagy egy áldomás elfogyasztására 
váró bor.

Nagyné Józsa Beáta

Kaló Imre borász  szomolyai otthonában- forrás: docplayer.hu

Köztünk járt Jézus

Máté Evangéliumában olvassuk: 
„Ahol ugyanis ketten vagy hárman 
összejönnek az én nevemben, ott va-
gyok közöttük.”

Az 52. Nemzetközi Euchariszti-
kus Kongresszus egy héten át tartó 
eseményein százezrek vettek részt, 
s akik ennek akár csak egyetlen 
mozzanatába kapcsolódtak is be, 
megtapasztalhatták Krisztus jelen-
létét. Nem csupán az Oltáriszent-
ségben, azaz az Eucharisztiában 
volt valóságosan is jelen, hanem 
az emberek lelkében. Akik meg-
élték mindezt, soha nem feledik 
el. Olyan esemény volt, amely 
életünkben csupán egyszer fordul 
elő. 

Böjte atya szavait kölcsönözve, 
Jézus minden bizonnyal ekként 
szólhatott angyalaihoz: „Mondom 

nektek, a Kárpát-medencében 
még nem láttam ekkora hitet”. 
Látva a százezrek szeretetteljes 
együttlétét a szentmiséken, Mind-
szenty József hercegprímás valószí-
nűleg megelégedéssel nyugtázhat-
ta égi templomában, hogy „amíg 
van egymillió imádkozó magyar, 
nem félek a holnaptól”. Márpedig 
erről győztek meg az események, 
melyek közül kettőnek, a Kossuth 
téri érseki és a Hősök terén bemu-
tatott pápai szentmisének fiammal 
együtt magam is részese voltam. 

Megélhettük, hogy az Eucha-
risztiában jelenlévő Krisztus szere-
tete átsugárzott mindenkire, akik 
egymás felé is visszasugározták 
mindezt. Ezekben a több százez-
res együttlétekben a legjobb, a le-
gértékesebb emberi, egyben isteni 

adottságok nyilvánultak meg. A 
teremtő Isten szép vonása ragyo-
gott ugyanis az arcokon. Az élő 
hitbe, a gondviselésbe vetett re-
ményé és az övéit támogató Isten 
iránti hűségé.

Ez sugárzott a fáklyás körme-
net minden résztvevőjén is, akik 
az Oltáriszentséget és a történel-
mi zászlóinkat követve közel hat 
kilométeres vonulással töltötték 
meg a Kossuth tértől a Hősök te-
réig vezető utat. De ez az önfeledt 
szeretet, az együvé tartozás nagy-
szerű élménye hatotta át az út két 
oldalán húsz méterenként felsora-
kozó, kezükben fáklyát tartó cser-
kész fiatalokat is, akik közül sokan 
elszakított nemzetrészeinkből 
érkeztek. De ezt sugározták a biz-
tonságunkra felügyelő rendőrök 

is, akik példátlan előzékenységgel, 
udvariassággal, alázattal végezték 
munkájukat. 

Egy egész világ figyelt ránk, ma-
gyarokra. És a pápalátogatásra, hi-
szen a Szentatya, Jézus Krisztus föl-
di helytartója, a mai Péter apostol, 
két év után most először találkoz-
hatott híveivel. Azzal a hatalmas 
áradattal, amilyet Nyugat-Európa 
már nem tudna felmutatni. Mert 
ott már ketten, vagy hárman sem 
tudnak Isten nevében összejönni. 
Mi, magyarok példát mutattunk 
összetartozásból, de hitünk gyakor-
lásából is. Márpedig ez tarthat meg 
családot, hazát, nemzetet. Nos, 
ez volt talán a szeptember 5-12-e 
között zajlott 52. Eucharisztikus 
Kongresszus egyik legfőbb üzenete.

Buczkó József
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A Nánás Pro Cultura 
Nonprofit Kft. 

programajánlója
Kiállítások:
Kiállítás Rzepka Gabriella fest-
ményeiből. Helyszíne: a Kéky 
Lajos Városi Művelődési Központ 
kis előcsarnoka. Megtekinthető: 
október 6-ig.
„Soha ne feledd, Kárpát hazánk és 
benne Erdély” Fábián Pál grafikus 
kiállítása. Helyszíne: a Kéky Lajos 
Városi Művelődési Központ galéri-
ája. Megtekinthető: október 10-ig.
2021.szeptember 27-30. (hétfőtől-
csütörtökig), napközben 10:00-
16:00: ZÖLD OTTHON – A 
fenntartható háztartás, interaktív 
kiállítás – mely interaktív módon 
mutatja be, hogyan tudjuk a háztar-
tásunkat fenntarthatóbbá tenni.
A 14 tablóból álló kiállítás a saját 
otthonunkban is könnyen alkal-
mazható tippeket, megoldásokat 
ad az előszobánk, a nappalink, 
a hálószobánk, fürdőszobánk, 
konyhánk és kertünk környezet-
barátabbá tételéhez.
Tárlatvezetés kérhető előzetes 
időpont egyeztetéssel, amely az 
info@zoldkor.net e-mail címen 
lehetséges. Helyszín: Kéky Lajos 
Városi Művelődési Központ nagy 
előcsarnoka
október 1. (péntek) 18:00: Idősek 
Világnapja
A szépkorúakat köszöntjük Hajdú-
nánáson. Fellépők: Maneszes Már-
ton és Vígh Ibolya színművészek. 
Helyszín: Kéky Lajos Városi Műve-
lődési Központ színházterme.
október 6. (szerda) 18 óra: Nem-
zeti Gyásznap – Visszatekintés 
az 1848-49-es szabadságharc tör-
ténelmi eseményeire. Helyszín: 
Hajdúnánás, Köztársaság tér, Kos-
suth-szobor.
október 9 (szombat) 13:00: Be-
hajtási ünnepség
A behajtási ceremónia és a pász-
tortűz gyújtás mellett, a rendez-
vényen fellépnek helyi csoportok, 
a Cifraszűr Néptánc Együttes, a 
Bürkös Zenekar és a Góbé Ze-
nekar. A gyerekeket a Kenderkóc 
Népi Játszóház várja. Helyszín: 
Kendereskert
október 22. (péntek) 18:00: 
Herczeg Ferenc: Déryné Ifjasz-
szony – színjáték két felvonásban
A magyar nyelvű színjátszás kiví-
vóiként tiszteljük a vándorszíné-
szeket, ezeket az eltökélt alakokat, 
köztük az olyan nagy formátumú 
személyiségekkel, mint Déryné is 
volt. Az előadás főhajtás a magyar 
színjátszás hőskora előtt, ahol ro-

mantikus szerelmek, nagy fellán-
golások, szenvedélyes viszonyok 
szövevényében hol küszködnek, 
hol csatát nyernek hivatásuk, a 
magyar nyelvű színjátszás ügyéért 
folytatott küzdelemben. A színpa-
don megelevenedő miliőt átszövi 
a színház erejébe vetett hit, ezért 
a láthatatlan bizonyosságért zajló 
folytonos törekvés, melyben ki-ki a 
maga tehetségével, leleményességé-
vel vagy éppen fondorlatával pró-
bál érvényesülni. Herczeg Ferenc 
kalandokkal, tréfákkal, felfokozott 
érzelmekkel kikövezett színművét 
a színészek hangszeres játéka teszi 
még virtuózabbá. A darabot ren-
dezte: Vidnyánszky Attila. 
A belépés ingyenes, de regisztráci-
óhoz kötött. Regisztrációs jegyek 
2021. szeptember 27-től a Kéky 
Lajos Városi Művelődési Központ 
információjában igényelhetők. Az 
előadás a Déryné Program hozzá-
járulásával valósul meg.

FELHÍVÁS
„Hajdúnánás 2021" fotópályázat
A Nánás Pro Cultura Nonprofit 
Kft. fotópályázatot hirdet az aláb-
bi kategóriákban:
I. A város (az épített környezet be-
mutatása)
II. Az ember (az itt élő emberek, 
foglalkozások, rendezvények stb. 
bemutatása)
III. A táj ( a természeti környezet 
bemutatása)
IV. A világ nánási szemmel (Haj-
dúnánás közigazgatási 
határán kívül készült képek - táj, 
épített örökség)
Pályázni csak digitális képekkel le-
het. Kérjük, a fotókat nagy felbon-
tásban készítsék el! A fotók mind-
egyikének a 2021-es esztendőben 
kell készülnie, az I-III. kategóriá-
ban Hajdúnánás közigazgatási ha-
tárán belül. 
A IV. kategóriában Hajdúnánáson 
élő, vagy itt élt fotósok adhatnak 
be képeket. A képek beadásakor 
minden alkotó legyen szíves cím-
mel ellátni a fotókat!
Beküldési határidő: 2021. no-
vember 22.
Minden kategóriában a legjobb 
pályamunkákat díjazzuk. A leg-
jobb alkotásokból decemberben a 
Város Napján kiállítást szervezünk. 
További információk a művelődé-
si központban Szólláth Zoltántól 
kérhetőek. (info@nanasvmk.hu, 
52/382-400, 70/372-1494)

Hermész madara 
szárnypróbálgatása

A közelmúltban beszélgettem 
egyik barátommal a hajdúnánási 
amatőr zenekarokról. Olyanokról, 
akiknek saját maguk által írt zene-
számaik vannak, voltak. Ő a múlt 
század közepéről is hallott, olvasott 
egy nánási zenekarról, de elég, ha 
csak a Hypo, vagy a Különkiadás 
együttest megemlítem. Örömmel 
jelenthetem azonban, hogy egy új 
fiatal, nánási fiúkból álló „banda” 
van kibontakozóban. 2019 - ben 
alakultak, jelenleg öt tagból állnak 
és már legalább 8 saját számuk van 
a feldolgozásokon kívül.

Egy szép nyári este látogattam 
meg őket próbájuk szünetében. 
Egyikük szülei kertjében van a pró-
batermük melyben a melléképüle-
tet az ezermester apuka átalakította 
egy minden igényt kielégítő remek 
zenekari próbateremmé. Az udva-
ron csendesen beszélgetve várnak 
rám, csak néhány tücsök ciripel 
hangosan, mintha kihasználnák 
gyorsan a rövid csöndet, hogy bi-
zonyítsák zenei tudásukat. Van 
köztük több egyetemista, főiskolás 
és van, aki már dolgozik. Papp Le-
vente a csapat egyik gitárosa ragadja 
magához a szót először. Elmondása 
szerint annyi Deep Purple, Black 
Sabbath és Metallica számot hall-
gatott éjjel nappal, hogy megszüle-
tett a döntés: gitározni kell! Aztán 
addig nyaggatta osztálytársait, míg 
Tóth Áron barátja igent mondott 
s meglett a basszusgitáros. Aztán 
meghallották, hogy Erdei Ferenc 
jó ismerősük nagyon szeretne do-
bolni s affinitása is van hozzá. Meg-
kérték, s némi szülői rábeszélést 
követően megvolt a ritmusszekció 
is. Amikor a zenei képzettségről 
kérdezem őket, Levente fanyar mo-
sollyal válaszolja, hogy ma már ha 
az interneten néz az ember tabula-
túrákat, skálákat, s van elég akarata, 
kitartása, sokat gyakorol akkor meg 
tud tanulni hangszeren játszani (s 
milyen igaza van).

Így már hárman bemutatkoz-
tak néhány rendezvényen Band 
Project (Iron Maiden, Metallica 
dalfeldolgozásokkal) s volt két sa-
ját számuk is. Csak érdekességnek 
említem meg, az egyik egy Mold-
vai körtánc dallamának gitárra át-
ültetett változata.

Aztán érkezett Pálóczi János, 
aki már populárisabb vonalat pró-
bál behozni a zenekarba – nem 
áll távol tőle a Beatles együttes 
kedvelése sem. Ebből egyenesen 
következtethetünk arra, hogy né-
ha vannak stílusbeli viták, de aho-

gyan ők fogalmaznak, ezt mindig 
meg tudják oldani. Ha lenne egy 
jó billentyűsük vagy egy énekesük 
az nagyon jó lenne, de szerintük, 
főként férfi énekest, igen nehéz 
találni manapság, főleg ebben a 
stílusban. Így egyelőre instrumen-
tális számokat játszanak. Végül, de 
nem utolsó sorban Jánossal szinte 
párhuzamosan csatlakozott Szabó 
Bálint is, aki szintén a neten tanult 
meg gitározni. Innentől datálható 
a névválasztás is: Hermész mada-
ra. Zenekarvezető egyelőre nincs, 
inkább alkotmányos monarchia, s 
menedzsert sem akarnak, hisz az a 
pénzről szól inkább, (ők sem ke-
restek eddig még semmit, hogyan 
kereshetne más, mondják nagy 
nevetés közepette). A cél egyelő-
re, hogy rendszeresen tudjanak 
fellépni, koncertezni, láthassák, 
hogy ez mennyire tetszik az em-
bereknek, felmérhessék, van-e rá 
igény. Megpróbálnak egy albumot 
is esetleg összerakni. 

Rákérdeztem gyorsan a szülőkre 
is, mennyire tolerálják csemetéik 
elfoglaltságát - heti egy, de néha 
két, három próba is van. Szinte 
egyszerre kiáltanak fel, hogy min-
denben támogatják őket s bizony 
ezt meg is tudom érteni. Utolsó 
kérdésemet, hogy miben más ez 
a zenekar, mint a többi hosszú 
néma csend követi. A válasz, ami 
elhangzott viszont úgy gondolom 
tökéletes a végszóra „Azt nem ál-
lítjuk, hogy köztünk kimagasló 
tehetségek vannak, dehogy együtt 
tudunk olyat alkotni, ami egyedi 
és üdítően hat, abban nagyon hi-
szünk és bízunk”

2021. július 30.- án 20 órától a 
művelődési központ színházter-
mében az Icebreaker zenekarral 
adtak elő közös koncertet. A szép 
számú közönség élőben is láthat-
ta, hallhatta ezt a metál stílusban 
játszó, fiatal, lendületes zenekart, 
akikre főleg a 80-90-es évek illet-
ve napjaink rock/metál zenekarai 
voltak/vannak nagy hatással. (El-
annyira, hogy a koncert végén – 
meglepetésemre -vidám ősz hajú 
nagymamákat láttam kiballagni s 
kedélyesen csevegni a művelődé-
si házból. Mikor megkérdeztem, 
hogy milyen volt a metál koncert, 
boldogan, egymás szavába vágva 
ecsetelték, hogy milyen ügyesek 
voltak az unokák.)

További sok sikert, és nagyszerű 
eredményeket kívánunk a zene-
karnak!

Kócsi Imre
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A Vasdiplomás óvónő
Zágonyi La-
josné, vagy 
ahogy nem-
zedékek is-
merik, „Zsó-
ka óvó néni”, 
idén nyáron 
vehette át 
a Vasdiplo-
mát, több 

évtizedes szakmában eltöltött 
idő, illetve az óvónői diploma 
megszerzésének 65. évfordulója 
alkalmából. 
Egy nyár végi délutánon elevenítet-
tük fel az elmúlt évtizedeket Zágo-
nyi Lajosné nyugalmazott óvónővel, 
Zsóka óvó nénivel, honnan is indult 
a pályája anno Nábrádi Zsófiának, 
aki szinte gyereklányként ( 14 éve-
sen) került a Püspökladányi Óvónő-
képzőbe még 1953-ban.

Sokan ma már el sem tudják 
képzelni, hogy akkoriban, néhány 
évvel a második világháború után, 
milyen állapotok uralkodtak az 
oktatási intézményekben. Nem 
volt kényelmes, kétszemélyes lakó-
szoba, fürdőszoba, stb. 8-16 ágyas 
hálók voltak, tisztálkodási lehető-
ségek meglehetősen mostohák, és 
az élelmezés is sok kívánni valót 
hagyott maga után. Hazautazás 
csak nagy ritkán, egyszóval meg-
lehetősen kaszárnyai körülmények 
voltak. És mégis; az akkor éppen 
csak 14-15 éves lányok nagy több-
sége keményen tanult, betartották 
a szigorú szabályokat és mindenki 
emberré érett. – foglalta össze az 
indulás éveit Zsóka néni.

Hogyan volt tovább, hol kapott 
munkát?
1956 őszét írtuk, amikor kinevez-
tek a debreceni Alvinczy téri óvo-

dába, ám itt csak nagyon rövid időt 
töltöttem, 1957. januárjában már 
Hajdúnánáson voltam, az Attila 
utcai óvodában. Innen 1962-ben 
áthelyeztek a Hunyadi utcai óvo-
dába, ami akkor még az egykori 
Hunyadi Olvasókör épülete volt. 
Vezetésemmel a régi épületből 2 
csoportos óvodát varázsoltunk há-
rom munkatársammal. Őszintén 
szólva erre igen büszke voltam, 
mint fiatal óvónő. Itt szolgáltam 
1962-től 1964-ig.

Következett egy kis kitérő, hiszen 
időközben férjhez ment és nagy gon-
dot jelentett a lakhatás.
Igen, 1959-ben férjhez mentem 
Zágonyi Lajoshoz, és megszülettek 
a gyermekeink, 1962 és 1964 kö-
zött. Nagyon nehéz körülmények 
között, albérletben küszködtünk a 
két kicsi gyermekkel – akkor még 
semmiféle kedvezmény nem volt a 
szülőknek. Így aztán 1964 nyarán 
adódott a lehetőség, és áthelyeztek 
Darvasra vezető óvónőnek, ahol 
megoldódtak lakhatási gondjaink.

Néhány év után ismét újabb kanyar, 
a viszonylag jó körülmények közül 
ismét visszavezetett az út Hajdúná-
násra.
Valóban, ugyanis a férjemet 1968-
ban kinevezték villanyszerelő okta-
tónak, az akkori 125.sz. Ipari Szak-
munkásképzőbe. Így aztán nem 
volt más választásunk, a tanév letel-
tével hazaköltöztünk, én a Leány-
nevelőotthonban kaptam munkát.

Lakás gondunk is megszűnt, 
kaptunk pedagógus kölcsönt és 
végre saját lakásba költözhettünk 
a Deák Ferenc utcában. 

1976-ban bekerültem az akko-
ri 1.sz. Óvodába, itt dolgoztam 

1976-tól 1982-ig, majd amikor 
1982-ben megépült a Dorogi ut-
cai 7.sz. Óvoda áthelyezésemet 
kértem és itt mentoróvónő lettem. 
Itt sikerült néhány óvónőképzős 
növendékkel megismertetni a 
szakma szépségét, örömeit, de ne-
hézségeit is. Itt dolgoztam, mint 
vezető-helyettes óvónő, egészen 
nyugdíjazásomig, 1995. decem-
ber 10-ig.

Munkásságát több elismeréssel is ju-
talmazták.
A négy évtized alatt több intéz-
ményben is dolgoztam, az első 15-
20 év igen szerény és nehéz körül-
mények között telt, de úgy érzem 
ezzel is színesebb, tartalmasabb 
lett az életem, rengeteg tapaszta-
latot szereztem. Munkatársaim 
szerettek, vezetőim elismerték 
munkámat; 1988-ban a Minisz-
tertanács által adományozott Ki-
váló Munkáért kitüntető jelvényt 
kaptam, 1989-ben Hajdúnánás 
Városi Tanácsától a Társadalmi 
Munkáért Érdemérem ezüst fo-
kozatát, 1990-ben a Hajdú-Bihar 
Megyei Tanács Közösségi Munká-
ért Emlékérmet adományozott, 
1995-ben pedig megkaptam a 
Magyar Köztársaság Művelődési 

és Közoktatási miniszterétől a Pe-
dagógus Szolgálati Emlékérmet.

Ami azonban a sok elismerésnél 
is fontosabb; mind munkatár-
saim, mind a nevelt gyermekek 
szülei, mind maguk a gyermekek 
– egykori óvodásaim – elismerték 
munkámat, odaadásomat, gyer-
mekszeretetemet. Mindig is ez 
volt a legfontosabb számomra, ez 
vezérelt az óvónői pályára.

Hogyan telnek a nyugdíjas évek?
Most már kicsit csendesebben, 
főleg mióta elhunyt a férjem, hi-
szen már 82 éves vagyok, de még 
a mai napig énekelek a Makláry 
Lajos Városi Énekkarban. Mind-
emellett tevékeny munkát végzek 
a Református Nőszövetségben 
is. A járványos időszak engem is 
megviselt, de igyekszem mindent 
megtenni egészségemért, sokat 
mozgok, sétálok, és persze hálát 
adok a Jó Istennek, hogy mindezt 
megérhettem és bizakodom, hogy 
még talán a többi díszdiplomából 
is jut majd.
Gratulálunk és jó egészséget kívá-
nunk Zsóka néninek! 

Rigó Tamásné 
Fotók: magánarchívum

Jobb későn, mint soha...
A Hajdúnánási Ezüstkor Nyug-
díjas Egyesületben a hosszú 
kényszerszünet után vágyott 
már mindenki a kimozdulásra, a 
klubtársainkkal való találkozásra. 
Megszoktuk működésünk 35 éve 
alatt, hogy kéthetente taggyűlés, 
hetente énekkari próba, táncpró-
ba, havonta fellépés - egy-két eset-
ben - megyei rendezvényeken, fa-

lunapokon. Negyedévente közös 
vacsorával egybekötve köszöntjük 
a névnaposokat, szülinaposokat. 
Ezeken túl részt veszünk városi 
rendezvényeken, szervezünk éven-
te két-három kirándulást hazánk 
nevezetes környékeire, Erdélybe.  
Nem volt könnyű elviselni hóna-
pokon - több mint egy éven - ke-
resztül a sok közös program, szép 

élményekkel töltött órák, napok 
elmaradását. Igyekeztünk 2020-
ban kihasználni a második félév 
lehetőségeit. Köszöntöttük az első 
félévi névnaposokat, születésna-
posokat. Volt még pár rendezvény 
(Tiszacsege, Katonadal fesztivál), 
egy kirándulás (Sárospatak és kör-
nyéke), aztán jött a leállás, az ott-
hon maradás.

Közel egy év után a névnaposok, 
születésnaposok köszöntésével 
kezdtük a 2021. második félévet. 
A rendezvényen több mint 80 
klubtársunk vett részt, minden-
kit ünnepeltként köszöntöttünk. 
Kiemelt figyelmet, virágcsokrot 
kaptak a 65, 70, 75, 80. évüket 
betöltött, kerek születésnapjukat 
ünneplő évfordulósok. Volt már, 
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Anyakönyvi hírek
Köszöntjük Hajdúnánás legifjabb lakóit!
3 Kovalik Olívia
3 Jámbor Noel Dániel

reméljük még lesz 85-90 éves év-
fordulósunk is. A rendezvény éjfé-
lig tartó táncmulatsággal ért véget.

Megszerveztük a megyei elnök-
ség által július 23-ára tervezett 
IV. Tiszántúli Nyugdíjas Kórusok 
Találkozóját 12 éneklő csoport 
– 150-160 fő – részvételével. A 
rendezvényen részt vett Molnár 
Ferencné a Hajdú-Bihar Megyei 
Nyugdíjas Szervezetek Szövetsé-
gének elnöke, Román Demeterné 
a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei  

Nyugdíjas Szervezetek Szövetségé-
nek elnöke.

Szólláth Tibor városunk pol-
gármestere megnyitó beszédé-
ben köszöntötte a kórustalálkozó 
résztvevőit, a fellépőknek sikeres 
szereplést, a nézőknek jó szórako-
zást kívánt. A megnyitót követő-
en Veres Sándorné műsorvezető 
szólította színpadra a kórusokat. 
A fellépők népdalokból, magyar-
nótákból és katonadalokból válo-
gatott dalcsokrokat mutattak be. 

A változatos és szépen előadott 
műsorokat a közönség tetszéssel 
fogadta, vastapssal jutalmazta.

A rendezvény Molnár Ferencné 
értékelésével, emléklapok kiosz-
tásával és a Nyugdíjas dal közös 
éneklésével fejeződött be. A jó 
szervezésnek, a színvonalas mű-
soroknak köszönhetően az éneklő 
csoportok és a nézők egyaránt jól 
érezték magukat, szép élmények-
kel tértek haza otthonukba. A 
jó hangulatot tükrözte, hogy az 

ebédet követően még jó pár óráig 
dáridóztunk. Úgy köszöntünk el, 
hogy jövőre újra itt leszünk. A két 
rendezvény hangulata bizonyít-
ja, hogy igény van, szükség van 
ezekre a találkozókra akkor is, ha 
utólag pótoljuk a lemaradást. A jö-
vőben is figyelembe vesszük az is-
mert aranymondásokat: „Amit ma 
megtehetsz, ne halaszd holnapra”, 
vagy „Jobb későn, mint soha.

Tímári Balázs
egyesületi elnök

Augusztusban a Képviselő-tes-
tület két rendkívüli ülést tartott, 
ahol a döntést igénylő napiren-
dekben határozatot hozott.
• A Hajdúnánás közigazgatási te-

rületén tervezett MotoGP pálya 
tanulmányterve elkészült. A pá-
lya további tervezése miatt a vá-
ros településrendezési eszközei-
ről hozott korábbi döntéseinek 
módosítása vált szükségessé. A 
testület a módosítás előkészíté-
séhez feltételekkel hozzájárult. 

• Három önkormányzati tulajdo-
nú ingatlan értékesítéséről és az 
induló licitáráról döntött a tes-
tület.

• Egy külterületi ingatlan megvá-
sárlásáról hozott határozatot a 
testület. 

• Lakóingatlan vásárlásról hatá-
rozott a testület, melyet önkor-
mányzati bérlakásként hasznosít. 

• Önkormányzati ingatlan meg-
osztása során keletkezett ingat-
lanrészt minősített át a testület 
üzleti vagyoni körbe. 

• Önkormányzati tulajdonban 

lévő társasházak felújítása során 
támogatás biztosításáról döntött 
a testület. 

• A testület döntését követően 
megváltozott a Hajdúnánási 
Építő és Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság neve és 
székhelye. 2021. szeptember 
1. napjától kezdődő hatállyal a 
Társaság cégneve Hajdúnánási 
Gyógyfürdő Korlátolt Felelős-
ségű Társaság, székhelye 4080 
Hajdúnánás, Fürdő u. 7. szám. 
A Kft ügyvezetőjévé Bagi Zsol-
tot nevezte ki a testület. 

• A tulajdonosi jogainak gyakor-
lásával a testület a Hajdúnánási 
Holding Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság alapító okira-
tát is módosította. A Társaság 
vezérigazgatójának Girus Zol-
tánt nevezte ki, döntött a könyv-
vizsgálói feladatok ellátásáról és 
átvezette a Hajdúnánási Gyógy-
fürdő Kft adatmódosításait. 

• Zárt ülésen önkormányzati tu-
lajdonú bérlakások bérleti szer-
ződéseiről született döntés. 

Tájékoztató avar- és kerti 
hulladékégetés szabályairól

Az országosan lefolytatott szak-
mai egyeztetést követően vég-
legessé vált az avar- és kerti 
hulladékégetés szabályozása. A 
jogalkotók az önkormányzatok 
döntésére bízzák, hogy engedik-
e a településen ezt a tevékenysé-
get, vagy a környezet védelme 
érdekében tiltják. 
Hajdúnánás Városi Önkormány-
zat Képviselő-testülete 2012-ben 
alkotott rendeletet az avar és kerti 
hulladék égetésének helyi szabá-
lyozására, melyre tekintettel vá-
rosunkban az égetés a rendeleti 
korlátok betartásával megenge-
dett. A rendelet megalkotásakor 
a testület hangsúlyozta: a növényi 
maradványok, falevelek, avar ese-
tén továbbra sem cél az égetéssel 
történő megsemmisítés, a kerti 
hulladék komposztálása az elsőd-
leges feladat. 

Mivel rendeletünk szerint éget-
ni minden évben szeptember 15 és 
április 15 között lehet, a legfon-
tosabb helyi szabályok betartására 
hívjuk fel a lakosság figyelmét:
– Kizárólag növényi maradvá-

nyok, falevelek semmisíthetők 
meg szabadtéri égetéssel. Tilos 
bármilyen háztartási hulladék 
elégetése. 

– A napi égetést 8-18 óra közötti 

időszakban lehet végezni. Ün-
nepnap égetni tilos.

– Tilos az avar és kerti hulladék 
égetése párás, ködös, esős idő-
ben, erős szél esetén.

– Az égetést csak 18 éven felüli 
cselekvőképes személy végezhe-
ti.

– Égetni minden évben szeptem-
ber 15 és április 15 között lehet. 
Az égetést úgy kell elvégezni, 
hogy az ne zavarja indokolatla-
nul a környezetünkben élőket. 
A tűzgyújtásból eredő minden 
kárért az égető a felelős. 

–  A tűz őrzéséről és veszély esetén 
annak eloltásáról az égetést vég-
ző köteles gondoskodni. 

– Az égetés bejezésével győződ-
jünk meg a tűz kihamvadásáról, 
a területet csak akkor hagyjuk 
el, ha a parázslást - vízzel, föld-
takarással, kéziszerszámokkal – 
megszüntettük.

Tájékoztatom a lakosságot, hogy 
a város hivatalos honlapján (www.
hajdunanas.hu), a részletes sza-
bályokat tartalmazó helyi rendelet 
megtalálható.

Dr. Kiss Imre
jegyző
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Színek, formák vászonra öntve

Különleges technikával készült 
képek kerültek kiállításra a Városi 
Művelődési Központ kis előcsar-
nokában. Alkotójuk Rzepka Gab-
riella olyan alkotásokat válogatott 
a tárlatba, melyek a „fluid art” mű-
fajba tartoznak, a színek, a formák 
és a véletlenszerűség közös együtt-
munkálkodásával születtek.

A megnyitón Kocsis Áron lelki-
pásztor Isten igéjével magyarázta a 
festő és a műve kapcsolatát, azt a 
tetszést, mely a világ felé mutatja 
a hitet, a műről szóló véleményt. 
A programot Tóth Erika a Bocskai 
AMI tanára és tanítványa Csiszár 
Jázmin zongorajátéka színesítette.

A megnyitó zárásaként a részt-
vevők között egy tetszőlegesen 
kiválasztott alkotást is kisorsoltak. 
Rzepka Gabriella kiállítása októ-
ber 6-ig lesz látogatható.  

Fekete Andrea

Közösségi reggeli 
a’ la Nánási Hús 

A Hajdúnánási Tartósító és Építő 
Start Szociális Szövetkezet 
tavaly a város újonnan átadott 
vágóhídjának és húsüzemének 
termékeit egy szabadtéri reg-
gelizés keretében mutatta be 
Hajdúnánás közösségének. A 
családias hangulatú, koraőszi 
szombat délelőttöt azóta is so-
kan emlegették a szervezőknek, 
így a lakossági visszajelzéseken 
felbuzdulva a Szociális Szövet-
kezet csapata úgy döntött, 
hagyományt teremt a reggeliz-
tetéssel, s idén ismét bisztróvá 
alakítja át a főtér szabadtéri szín-
padát. 

A közös reggeli több célt is 
szolgált. Egyrészt bemutat-
kozhatott a húsüzem új márká-
ja a Nánási Hús, másrészt 
igazi hangulatos találkozási 
helyszínt sikerült berendezni 
a forgalmas főtéren, ahol a 
közösségépítés kerülhetett a 
fókuszba, harmadrészt pedig a 
húsüzem termékfejlesztői köz-
vetlen visszajelzést kaphattak a 
fogyasztóktól a bemutatott por-
tékákat illetően. 

A szervezők megadták a regge-
lizés módját. A turista szalámis 
szendvics, a főtt pároskolbász 
és az extra magas hústartalmú 
virsli mellé forró kakaóval, 
friss teával, puha kenyérrel és 
ropogós kiflivel készültek a ven-
dégeknek. 

A program meglepetés vendége 
Buday Péter Chef volt, aki a he-
lyi alapanyagok nagyköveteként 
most sem cáfolta meg önmagát 
az ételkínálat tekintetében. 
Hajdú burgerrel, vagyis egy 
tarja steakkel és újragondolt 
uborkasalátával töltött szend-
viccsel rabolta el a helyiek 
szívét az ízlelőbimbóikon át. 
Az elkészített étellel pedig azt 
bizonyította, hogy egyszerű, 
könnyen elérhető helyi alapa-
nyagokból is készülhet gasz-
tronómiai remekmű.

A nagy érdeklődés újabb 
visszaigazolást adott a 
szervezőknek, hogy ez egy oly-
an hagyomány, melyet érdemes 
a jövőben is ápolni! 

kép és szöveg: F.B.

Tájékoztatás szirénapróbáról
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 
2021 októberében a települé-
sen található lakossági riasztó és 
tájékoztató eszközök (szirénák) 
üzempróbáját, karbantartását 
végezzük, melynek során ese-
tenként hangjelzést adunk le. A 
morgatópróba kizárólagos célja, 
hogy ellenőrizzük a riasztó eszkö-
zök működőképességét, szükség 
esetén karbantartást végezzünk. 

A jelzések semmilyen veszély be-
következtét sem jelzik, a lakosság 
részéről semmiféle teendő nem 
szükséges.

A próbával együtt járó kellemet-
lenségek miatt megértésüket kér-
jük, annak végrehajtása az Önök 
biztonságát szolgálja.

Hajdúnánás Városi 
Önkormányzat

Könyvtári hírek
Közösségi szolgálatot teljesí-
tő diákok és diákmunkások a 
könyvtárban és múzeumban
A köznevelési törvény előírása 
szerint 2016-tól az érettségi vizs-
ga megkezdésének feltétele, hogy 
minden diák 50 óra közösségi 
szolgálatot teljesítsen középiskolai 
tanulmányai során. Intézményünk 
2014 óta fogad diákokat a közössé-
gi szolgálat teljesítésére. Az elmúlt 
években többféle feladatot végeztek 
el. Részt vettek a Strandkönyvtár 
működtetésében, a helyismereti 
gyűjteményben található kézira-
tokat gépelték számítógépre, régi 
szövegeket, fotókat szkenneltek. 
Ezen a nyáron 15 gyerek jelentke-
zett, akik augusztus hónapban se-
gítették munkánkat. A Jégkorszak 
kiállításban fogadták és kalauzolták 
az érkező vendégeket. A diákmun-
ka program egyik fontos célja, hogy 
segítse a résztvevő tanulók szakmai 
fejlődését, illetve, aki még előtte áll, 
annak a pályaválasztását. Az önkor-
mányzat szervezésében megvalósuló 
projekt keretében július-augusztus 

hónapokban 12 középiskolai tanu-
ló és egyetemi hallgató dolgozott 
egy hónapot intézményünkben. A 
helyismereti gyűjteményben talál-
ható anyagok digitalizálása mellett 
részt vettek helyi értékek felkutatá-
sában és a helyi értéktárba történő 
felvételhez javaslat kidolgozásában. 
Segítettek a Hungarikum rendez-
vényen a helyi értékeket bemutató 
pavilonok berendezésében és a lá-
togatók fogadásában, tájékoztatá-
sában. Részt vettek a nyári táborok 
munkájában, online felületeinken 
szervezték a Jégkorszak kiállítás 
reklámtevékenységét. 

Köszönjük, hogy pontos és lelki-
ismeretes munkájukkal ismét segít-
ségünkre voltak! Reméljük, hogy 
feladatainkkal biztosítottuk a lehe-
tőséget számukra, hogy munkánk 
minél több területét megismerjék, 
és Ők is hasznosnak érezték mun-
kájukat. 
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NŐI KÉZILABDA NB I/B
Hajdúnánás SK – Orosházi 
NKC 27 - 25 (13 - 15) 
Hajdúnánás 195 néző. Vezette: 
Bába, Horváth. (szeptember 11.) 

Hajdúnánás SK: Szabó L (kapus), 
SZABÓ P 4, NYAKÓ 4, SÁPI G 
3, Sápi B 1, Kovács 1, Soltész. Cse-
re: Kozma T, Reszegi (kapusok), 
Tar L 3, Kelemen 1, Vámosi 5/2, 
PETROVICS 3, Zavaczki 2, Koz-
ma K, Kostyó. Edző: Dajka István 
Imre.
Hétméteres: 2/2, illetve 6/6. Kiállí-
tás: 8 perc, illetve 12 perc.
Dajka István Imre: Egy küzdel-
mes, nehéz mérkőzés volt, erre is 
számítottunk. Egy kitűnő ellenfél 
ellen sikerült végül is a második 
félidőre a magunk javára fordítani 
a mérkőzést. Vannak hibák. Véde-
kezésbe, rendbe vagyunk. Táma-
dásban, ziccerek, kihasználásában 
még van mit csiszolni. 

Ifjúsági I. osztály Kelet: Hajdúná-
nás SK - Váci NKSE 25 – 30 (16 
– 16)
Hajdúnánás 80 néző. Vezette: Du-
lai, Pisák. (szeptember 12.)
Hajdúnánás SK: CZICZÁS (ka-
pus), Balogh 2, Veres Boglárka, 
REPÁK 10/5, KOSTYÓ 4, Mur-
vai 2, Veres Barbara 2. Csere: Czipa 
(kapus), Eeibli 3, Kónya 2, Cseke, 

Gergely, Szabó, Czap, Rácz. Edző: 
Jenei Tamás Tibor
Hétméteres: 5/5, illetve 7/4. Kiállí-
tás: 12 perc, illetve 8 perc.

Jenei Tamás: Az első bajnoki 
mérkőzésünkre 8 hetes felkészülés 
után került sor. A csapat mellett én 
is nagyon vártam már, hogy újra 
bajnoki mérkőzésen szerepelhes-
sünk. Az első ellenfelünk az igen 
jó erőkből álló Vác csapata volt. 
Sajnos betegség és kisebb sérülés 
miatt 4 játékost is nélkülöztünk. 
Az első félidőben felváltva vezet-
tek a csapatok, jó szellemben ké-
zilabdázott mind a két csapat. A 
magasság és súlybeli hátrány mi-
att fokozott agresszivitást igénylő 
védekezésünkbe belecsúszott több 
olyan kiállítás, amit elkerülhet-
tünk volna. A 48. percben 5 gólos 
hátrányból is fel tudtunk állni és 
az utolsó 6 percre 1 gólos hátrány-
nyal fordultunk. Az utolsó per-
cekben labdaszerzés céljából meg-
nyitottuk a védekezésünket, így 
alakult ki a mérkőzésen az addigi 
legnagyobb különbség a két csapat 
között. Nagyon jó értékmérő volt 
ez a mérkőzés, megmutatta, hogy 
miben kell még előre lépnünk ah-
hoz, hogy győztesen hagyjuk el a 
pályát az ilyen mérkőzések után is. 

– kábé -

100 éves a polgári labdarúgás
A Polgári Ifjúsági Atletikai Club 
(PIAC) 1921. május 29-én ala-
kult. E neves évforduló alkalmából 

A polgári labdarúgás száz éve 
címmel egy 240 oldalas könyv 

jelent meg 500 példányban. A 
kötetet szerkesztette, tördelte és a 
borítót tervezte Nábrádi Benedek, 
a Hajdúnánási Újság egykori fő-
szerkesztője.

Megkezdődött a 2021/2022 me-
gyei I. osztályú labdarúgó szezon
Az első 4 forduló igencsak fe-
lemásra sikeredett, hiszen egy 
meccset nyertünk, egyet vesz-
tettünk szinte felváltva. A nyári 
felkészülés alatt nem erre készül-
tünk, hisz a heti három foglalko-
záson jól dolgoztak játékosaink. 
Igaz az edzőmérkőzések nem si-
kerültek a legjobban, de erősebb 
ellenfelektől lehet tanulni. Kissé 
kísért az elmúlt szezon tavaszi ré-
sze, de van hova javulni

Püspökladányi LE – Hajdúná-
nás FK 4–1 (0–0)
Néző: 150
Vezette: Csiszár K. (Géhl B., 
Zámbó T.)
Hajdúnánás FK: Pájerski J., 
Lovas M.(Kiss L.), Bencze D., 
Kerek B.(Cservák P.), Kovács 
G.(Kökényesi Zs.), Andorkó S., 
Újvári Zs.(Csatári D.), Bohács 
B.(Mezei J.), Tóth B.(Balla K.), 
Papp L.(Vadász L.), Lakatos N. 
Edző: Daróczi Péter
Gól: Szentjobbi R. 2, Papp L., 
Danka L., illetve Csatári D. 
Kiállítva: Szabó B., illetve Ben-
cze D.
Ifi: 1–4

Edzőnk szerint a mai mérkőzé-
sen mélyen tudásunk alatt játszot-
tunk, mentálisan és morálisan is 
csődöt mondtunk, akaratból íze-
lítőt kaptunk Püspökladánytól. 

Hajdúnánás FK–Sárrétudvari 
KSE 1–0 (0–0)
Néző: 25
Vezette: Szabó P. (Zámbó T., Vil-
mányi S.)
Hajdúnánás FK: Tömöri A.–
Linzenbold Zs., Andorkó S., Tó-
th B. (Kiss L.), Újvári Zs. (Kö-
kényesi Zs.), Lakatos N., Papp L. 
(Balla K.), Kerek B. (Mezei J.), 
Bohács B., Kovács G., Lovas M. 
(Cservák P.). 
Edző: Daróczi Péter.
Gól: Újvári Zs. 
Ifi: 4–1.

Ez a produkciónk már jobban 
sikerült, mint az elmúlt heti fel-
lépésünk, ez már pontokat is ho-
zott a konyhára!

Daróczi Péter: Nehezen indult 
számunkra a mérkőzés, nehezen 
tudtunk alkalmazkodni az el-
lenfél stílusához, de a kapusunk 
remek formát mutatva mérkőzés-
ben tartott bennünket. Az ellen-
fél kihagyott büntetője után át-
vettük a mérkőzés irányítását, és 
sok helyzetet kidolgozva, itthon 
tartottuk a három pontot. 

Bocskai SE Vámospércs – Hajdú-
nánás FK 1–3 (1–1)
Néző: 100
Vezette: Varga Gy. (Vasziliu T., 
Sápi V.)
Hajdúnánás FK: Tömöri A., 
Lovas M. (Fodor J.), Linzenbold 
Zs., Bohács B., Kerek B., Andor-
kó S. (Hortó A.), Újvári Zs (Me-
zei J.), Tóth B. (Makó B.), Papp 
L. (Kiss L.), Lakatos N. (Csatári 
D.), Vadász L. 
Edző: Daróczi Péter
Gól: Kolompár J., illetve Vadász 
L., Makó B., Kiss L. 
Ifi: 1–4

A harmadik bajnokin újabb 
győzelmet szerzett csapatunk. Ez 
a mérkőzés sem indult a legjob-
ban számunkra. Már a 8. percben 
hátrányba kerültünk, így nem 
ígérkezett könnyűnek a folyta-
tás. Ez be is igazolódott, hisz az 
egyenlítő gólunkig nyögvenyelős 
volt a találkozó. Az egyenlítő ta-
lálat viszont jót tett nekünk és a 
második felvonásban már inkább 
mi uraltuk a mérkőzést. Nem 
volt egyszerű ez a bajnoki sem, de 
most még egy kihagyott büntető 
is belefért.

Hajdúsámson – Hajdúnánás FK 
2–1 (0–1)
Néző: 100
Vezette: Hajdú I. (Török Cs., Ka-
tona L.)
Hajdúnánás FK: Tömöri A., Lo-
vas M.(Kiss L.), Linzenbold Zs., 
Kerek B.(Bencze D.), Andorkó 
S., Újvári Zs., Bohács B.(Makó 
B.), Tóth B., Lakatos N., Vadász 
L., Papp L.(Fodor J.). Edző: Da-
róczi Péter
Gól: Bacskai A., Rácz A., illetve 

Újvári Zs. Jók: Balla B. Kiállítva: 
Andorkó S., Tóth B. 
Edző: Daróczi Péter
Ifi: 1-11

Az ellenfél edzője a következőt 
nyilatkozta: „ még szinte ki sem 
jöttünk az öltözőből, máris veze-
tett a Nánás” Ennek ellenére saj-
nos fájó vereséget szenvedtünk.

Daróczi Péter: Az első félidőben 

jól játszottunk, meg is szereztük a 
vezetést egy szép támadás révén, 
majd egy sérülést követően cse-
rélnem kellett, ez megzavart ben-
nünket. A második játékrészben 
nagyon rosszul játszottunk, a ha-
zaiak megérdemelten fordítottak 
és nyerték meg a mérkőzést.

Kócsi Imre


