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Oltási akciónapok a Szalay János Rendelőintézetben  

Városunkban a minél nagyobb átol-
tottság érdekében már három nap 
tartottak oltási akciót, amely során 
közel 1400 hajdúnánási kaphatta 
meg a koronavírus ellen védelmet 
biztosító első, vagy harmadik oltást. 
A koronavírus-járvány negyedik hul-
láma Magyarországon is zajlik. A ví-
rus gyorsan terjed, és sokakat megbe-
tegít. A beoltottak száma ugyan már 
átlépte, sőt napról napra jelentősen 
meghaladja a 6.000.0000 főt hazánk-
ban, az oltottak közül pedig már a 2,5 
milliót közelíti a harmadik vakcinát is 
felvettek száma, mégis szükséges az át-
oltottság arányának további növelése, 
hiszen a járvány terjedése csak a védő-
oltás által mérsékelhető. 

A járvány negyedik hullámának 
felszálló ágában, az aktív fertőzöttek 
száma lapzártánk idején több mint 
185 ezer. Napról-napra tízezer, vagy 
afölött jár az újonnan igazolt fertőzöt-
tek száma. Több, mint 7000 beteget 
ápolnak kórházban, közülük 538-an 
vannak pillanatnyilag lélegeztetőgé-
pen, az elhunytak száma pedig a napi 
kétszáz főhöz közelít. A vírus hazai 
megjelenése, és elterjedése óta több, 
mint 34 ezer honfitársunk vesztette 
életét, ami közel kétszerese Hajdú-
nánás lakosságának. Globálisan az 
elhunytak száma pedig meghaladja az 
5.000.000 főt, Magyarország lakossá-
gának több mint felét. 

A számok magukért beszélnek! 
Mind a kormány, mind a város veze-

tése és a helyi lakosok egészségének 
megőrzéséért felelős rendelőintézet 
kiemelt figyelmet fordít az átoltottság 
arányának növelésére. Éppen ezért 
Hajdúnánáson az elmúlt időszakban 
két sikeres oltási akció valósult meg a 
Szalay János Rendelőintézet önkéntes 
vállalásával, melynek keretében 1367 
helyi lakos vehette fel az első, vagy a 
harmadik oltását. 

Az első oltási nap november 15-
én került megrendezésre. Összesen 4 
oltóponton, 40 egészségügyi és tech-
nikai dolgozó bevonásával, 791 haj-
dúnánási kaphatta meg az oltást. Az 
akciót a 18 év feletti lakosok számára 
a harmadik oltás felvételét hirdették 
meg, de végül 46-an az első oltást is 
megkaphatták. A 12-18 közötti fia-
taloknak az első koronavírus elleni 
vakcina felvételére adott lehetőséget 
az akció, de ebből a korosztályból mi-
nimális számban érkezett csak jelent-
kező. Az oltakozók négyféle oltóanya-
got kaptak ezen a napon 107 ampulla 
Pfizert használtak el, 642 ember kapta 
ezt, a többiek Modernát, Sinophar-
mot vagy Janssent.

A program sikeresen zárult, sőt a 
hatalmas túljelentkezés azt bizonyí-
totta, nagy igény mutatkozik arra, 
hogy a lakosokhoz közelebb hozza 
a város az oltást, s ne kelljen csupán 
emiatt Debrecenbe utazni. 

„Az oltási napok megszervezésével 
komoly segítséget kaphattak a náná-
siak, akiknek nem kellett beutazni 

Debrecenbe és ezzel is időt és ener-
giát tudtak megspórolni” - emelte ki 
a polgármester. Szólláth Tibor hozzá-
tette: „a számok továbbra is azt mutat-
ják, hogy nagyon sokan szeretnének 
élni ezzel a lehetőséggel legfőképpen 
a harmadik oltás felvételével, de sze-
rencsére olyanok is vannak, akik most 
szánták rá magukat és kérték az első 
oltásukat.”

Az első oltási nap sikerén felbuz-
dulva november 25-26. között újabb 
akciót hirdetett a város. A jelentkezé-
sek száma újra felülmúlta a szervezők 
várakozásait, ugyanis a meghirdetést 
követő néhány nap után már beteltek 
az időpontok. 

Ebben a két napban 576 hajdú-
nánási oltakozása volt megoldható, 
akik túlnyomó többségben Pfizer ol-
tóanyagot kaptak. A napi betegellátás 
zavartalanságának megőrzése mellett, 
az oltások felvétele 2 oltóponton, 20 
egészségügyi dolgozó közreműködé-
sével valósult meg 12.30 perctől 18 
óráig. 

Ha lett még volna elérhető oltó-
anyag, akkor sokan éltek volna a 
program adta lehetőséggel. A hosszú 
várólista újabb és újabb oltási napok 
megvalósulását teszi indokolttá. 

„Természetesen továbbra is igyek-
szünk lehetőségeinkhez mérten bizto-
sítani ezeket az alkalmakat. Örülök 
annak, hogy egyre többen vannak azok, 
akik fontosnak tartják nemcsak az egyé-
ni, de a közösségi felelősségvállalást is, 

hiszen kizárólag oltással tudjuk megfé-
kezni a járványt. Továbbra is arra kérek 
mindenkit, hogy aki még nem oltatta 
be magát tegye meg, ez közös felelősség.” 
– fogalmazott Szólláth Tibor polgár-
mester. 

Hogy helyben folytatódik-e az ol-
tási akció, még nem tudjuk, de sze-
retnénk itt is felhívíni mindenki fi-
gyelmét arra, hogy országos szinten a 
nagysikerű oltási hét meghosszabítás-
ra került; november 29-e és december 
5-e között ismét regisztráció és előze-
tes időpontfoglalás nélkül is felvehető 
a védőoltás a kijelölt oltópontokon. 
A megerősítő, 3.oltás felvétele min-
denkinek ajánlott, aki négy hónapnál 
régebben kapta meg az előző oltást.

Ferenczy Boglárka 
– fotó: Girus Zsolt
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Sok éve hagyomány már, hogy advent 
első vasárnapjához közeledve, a város 
főterére hatalmas, több méter magas 
fenyőfa kerül, legtöbbször lakossági 
felajánlásból, hogy majd ragyogó fé-
nyei és karácsonyfává változása még 
meghittebbé tegyék az ünnepvárást. A 
méltóságteljes fenyőfa mellett korunk 
szokásvilágának díszei és a hagyomá-
nyos betlehemi jászol, körülötte élő 
állatokkal keveredik, a kisgyermekek 
nem kis örömére. Idén a közel tíz mé-
ter magas fenyő Csiki László Dorogi 
utcai lakos felajánlása nyomán került 
a főtérre. Kiemelésében és felállításá-
ban a Hajdúnánási Hivatásos Tűzol-
tóparancsnokság, az önkormányzat 
gondnoksági csoportja, a közterü-
let-felügyelet, és a közfoglalkoztatási 
csoport munkatársai is részt vettek. A 
munkálatokhoz a darut Prónay Péter 
biztosította. 

A szépen feldíszített, csillogó ka-
rácsonyfa mellett mindig ünnepi 
programmal veszi kezdetét az adventi 
időszak, a karácsonyra való csendes ké-
szülődés, amikor a főtéren elhelyezett 
hagyományos, óriási méretű adventi 
koszorú első gyertyáját is meggyújtják, 
amely Ádámot és Évát szimbolizálja, 
akiknek Isten elsőként ígérte a meg-
váltást, ezért ez a gyertya a hit jelképe.

A  második gyertya a zsidó népet 
szimbolizálja, akiknek Isten megígér-
te, hogy közülük való lesz a Messiás; 
ezért ez a gyertya a remény jelképe. A 
harmadik gyertya Szűz Máriát szimbo-
lizálja, aki megszülte Jézust; ezért ez a 
gyertya az öröm jelképe. A negyedik, 
utolsó gyertya Keresztelő Szent Jánost 

szimbolizálja, aki Jézus közelgő eljö-
veteléről és a bűnbánatról prédikált a 
népnek; ezért ez a gyertya a szeretet 
jelképe. A hétről hétre egyre nagyobb 
fényt adó gyertyák Jézus eljövetelének 
közeledtét szimbolizálják.

A mi csodálatos adventi koszo-
rúnkhoz a fenyőalapot már évek óta 
Ustron testvérvárosunktól kapjuk és 
a Helyi Sajátosságok ügyes kezű asz-
szonyai díszítik fel. Így történt ez most 
is; november 28-án a csöppet sem ba-
rátságos, esős időjárás ellenére sokan 
gyűltek össze a főtéren és várták az 
ünnepélyes gyertyagyújtást, a kisérő 
programokat. A legkisebbeket a Vojti-
na Bábszínház előadása szórakoztatta a 
művelődési központ színháztermében, 
majd a gyertyagyújtást követően a re-
formátus templomban Zséda adventi 
koncertjére került sor. 

(HNU) – fotó: Girus Zsolt

Márton napi ludasságok az Eszterlánc tagintézményben
Idén ősszel is megrendezte Márton-
napi mulatságát az óvodánk. Im-
már közel száz szorgos kis kezecske 
készítette nevelőikkel együtt a már 
hagyománnyá vált felvonulás lám-
pásait. 
Ebben az évben is ellátogattunk az óvo-
dánkba, hogy a gyerekeinkkel együtt 
ünnepeljük Szent Márton napját. Az 
óvoda vezetője Nagy Jánosné Edit néni 
köszöntője után az óvoda dolgozói a 
„Róka és a libák” c. című mesét drama-
tizálták. Ebben a történetben a furfan-
gos libák túljártak a ravasz róka eszén, s 
így a falu lakói elkergették azt. A mese 
tanulságos, és mókás volt kicsik és na-
gyok számára egyaránt.

Ezt követően intézményünk cso-
portjai libás mondókákat, verseket, 
dalokat adtak elő, amibe bátran be-
csatlakozhatott mindenki. 

Pálmainé Magoss Judit óvó néni 
játékos előadása alapján megismer-
tük Szent Márton meséjét, és mielőtt 
kezdetét vette a felvonulás elmesélte, 
hogy honnan is ered a szokás. Min-
den kisgyerek büszkén szorongatta 
saját kis lámpását, és miután felgyúl-
tak a fények, s megszólalt a zene, a 
szüleikkel karöltve járták be az óvoda 
hatalmas kertjét. Igazi élmény volt ez 
mindannyiunk számára.

Az őszi dekorációkkal tarkított ud-
varon a szülők jóvoltából több liba-
fajtával is megismerkedhettünk úgy, 
mint a házi, hortobágyi és bütykös lúd.

Az est zárásaként körtáncot jár-
tunk, majd a hagyományokhoz illő 
finomságokkal vendégeltek meg min-
ket. Kóstolhattunk sütőtökös keksz-
golyót, tökmagot, sült almát dióval, 
pattogatott kukoricát, sütőtököt, 

meleg teát és az elmaradhatatlan liba-
zsíros kenyeret lilahagymával, melyet 
mindenki jóízűen fogyasztott el. 

A program végén örömmel vitték 
haza a gyerekek kicsi lámpásukat és 
a kézzel készített emlékkártyát az idei 
Márton-napról.

Ezúton is szeretném megköszönni 
a szülők nevében a színvonalas mű-

sort az óvoda dolgozóinak! Nagyon 
örültünk neki, hogy az idő még ke-
gyes volt hozzánk, így mi is részesei 
lehettünk ennek a remek szabadtéri 
eseménynek. Jó volt együtt lenni ezen 
a napon szülőknek, óvodai dolgozók-
nak, gyerekeknek egyaránt.

Nyakas – Murvai Adrienn /SZMK 
tag/ - fotó: magánarchívum

Karácsonyi készülődés 

Megérkezett a fenyőfa

Zséda koncert a templomban Felgyulladt az első gyertya fénye
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Irániak a vásártéren 
Sokan talán félreérthetnék fenti 
címet, azonban rögtön megnyug-
tatunk mindenkit, ez egy nagyjából 
kétezer éves történet. Tudniillik 
még az elmúlt év őszén került sor 
arra a régészei feltárásra, amelyet 
a Hajdúsági Múzeum szakembe-
rei végeztek az egykori vásártér, 
a jelenlegi 10 hektáros ipari park 
meghatározott területén. Az ásatás 
során egy szarmata település ga-
bonásvermeiből több olyan tárgy 
került elő, amelyekből restaurálás, 
és feldolgozást követően november 
17-én a Helytörténeti Gyűjtemény-
ben nyílt kiállítás, Irániak a vásár-
téren címmel. 

A tárlatot Csiszár Imre alpolgár-
mester úr nyitotta meg, aki kiemelte 
azt a tényt, hogy ez a kamara kiállítás 
az első, ahol eredeti, Hajdúnánáson 
feltárt leletegyüttes restaurált darabjai 
kerültek a tárlókba.

A kiállítást Bálint Marianna, az 
ásatás vezetője, a Hajdúsági Múze-
um régésze mutatta be, aki többek 
között méltatta a lelkes önkéntesek 
segítségét. Mint mondta, értékelve a 
nagyfokú lakossági érdeklődést, mi-
hamarabb szerettek volna közvetlen 
visszacsatolást, hogy minél többen 
ismerjék meg városunk régmúltja 
történetének ezen szeletét. 

Bár számtalan szarmata település 
nyomait tárták már föl, azonban ez 
a mostani nánási ásatás is hozott kü-
lönleges, újszerű leletet, egy hajdani 
római – kb. a malomjátékhoz hason-
lítható – társasjáték zsetonjainak egy 
részét találták meg az egyik gabonás-
veremben.

Van a kiállításnak egy különleges 
része, amelyben eddig még a nagy 
nyilvánosság előtt be nem mutatott 
kincsek láthatóak, ez pedig az 1965-
ben Tedejen előkerült Valentiniánus 
kori éremkincs-lelet, amelyhez még 
igen értékes vaseszközök is társultak. 
Az elrejtett kincs érdekessége, hogy 
gyakorlatilag szinte a híres Csörsz-
árok tövében ásták el, a Római Biro-
dalom hanyatló korszakában.

A látogatók számára lehetőség van 
egy totó kitöltésére, a helyes megfej-
tők között a kiállítás zárásakor kora-
beli műtárgy másolatokat sorsolnak 
ki, illetve a gyermekek számára „ré-
gészkedést” biztosítanak, és az itt elő-
ásott eredeti cseréptöredékeket haza is 
vihetik. 

Az Irániak a vásártéren régészeti ki-
állítást január 31-ig tekinthetik meg a 
Helytörténeti Gyűjteményben. 

(r.zs.) – fotó: HTV-Szabó Bálint

A társasjáték zsetonjai

A tedeji éremkincs darabjai

„Emberé a munka, 
Istené az áldás”

Korunkban szinte mindennapos tevé-
kenységünk – sokszor még faluhelyen 
is -, hogy reggelente „leszaladunk a 
boltba”, kenyérért, kifliért, miegy-
másért, ami éppen az napi étkezéshez 
-szükséges. Vajon kinek a fejében for-
dul meg, hogy elgondolkodjon azon, 
ki mindenkinek a munkája testesül 
meg abban a kifliben, amit kiveszünk 
a kosárból, a gyümölcsben, amit meg-
vásárolunk stb. Azt már nem is felté-
telezem, hogy mindezen anyagi java-
kért esetleg hálát adunk az Istennek, 
hogy van, hogy nem éhezünk, sőt 
válogatunk, és sokszor gondolkodás 
nélkül dobunk szemétbe ételt, áttéte-
lesen életet.

Az ember mióta csak megkapta a 
tudást ahhoz, hogy létfenntartásához 
megtermelje mindazokat a növénye-
ket, amelyek szükséges számára, min-
dig hálát adott azért, hogy étel került 
asztalára, hogy túlélhette a nehéz téli 
napokat, ha sokszor nehezen is, de 
munkája gyümölcse kitartott az újig. 
A magyar paraszti társadalom is tudta, 
és tudja a mai napig is azt, hogy sokat 
„alszik” a vetemény az Isten ege alatt, 
míg így ősz végére tele lesz csűr, pajta, 
padlás, pince. A gazdaember, ha több-
nyire nem is a templomban, de darab-
ka földjének szélén sokszor mormolt 
el egy-egy imát, Isten segedelmét, 
áldását kérve. Az idei esztendőben is 

megtermett a szükséges, még ha nem 
is születtek rekord termések. Van hát 
miért hálát adnunk. Mert bár lehet-
nek mindenféle hipermodern eszkö-
zök az ember birtokában, a természeti 
körülményeket nem tudja befolyásol-
ni, kell az Isten áldása. Szoktuk volt 
mondani, áldatlan állapotok közepet-
te nem megy semmi. 

Erre a gondolatra szerette volna há-
rom évvel ezelőtt Nagy István agrár-
miniszter úr felhívni a figyelmet, ami-
kor elindította a Református Közéleti 
és Kulturális Alapítvánnyal karöltve 
az őszi országos hálaadó istentisztelet 
hagyományát. Idén a Tiszántúli Re-
formátus Egyházkerület hajdúnánási 
gyülekezetét érte a megtiszteltetés, 
hogy otthont adhatott az országos 
hálaadó istentiszteletnek november 
14-én, amelyet élőben közvetített a 
református.hu online portál. Igét hir-
detett Főtiszteletű dr. Fekete Károly, 
a Tiszántúli Református Egyházke-
rület püspöke. Bokros teendői mel-
lett is szakított időt arra Nagy István 
agrárminiszter úr, hogy személyesen 
is jelen legyen ezen az istentisztele-
ten, amelynek végén Szólláth Tibor 
polgármester úr a termékenységet 
szimbolizáló aratókoszorút adott át 
püspök úrnak és miniszter úrnak is. 
A hálaadó istentisztelet úrvacsora vé-
tellel zárult.                            (HNU)
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Levéltári napok 

Idén november 16-án kezdődött a 
48. levéltári napok megyei rendez-
vénysorozata Debrecenben, majd 
17-én Hajdúnánáson, a Móricz Pál 
Városi Könyvtárban folytatódott. 

Különleges tematika köré szervezte 
idén az 48. levéltári napokat a Hajdú-
Bihar Megyei Levéltár, amelynek má-
sodik napi programja november 17-
én a Móricz Pál Városi Könyvtárban 
került megrendezésre. Ezúttal nem a 
messzi századok mélyére nyúltak visz-
sza témáért, csak a közelmúltig; egé-
szen pontosan a létező szocializmus 
világát, annak is épített környeze-
tünkben fellelhető hatásait mutatták 
be az elhangzó előadások és a repre-
zentatív kiállítás

A rendezvényt Szendiné Orvos 
Erzsébet, a Hajdú-Bihar Megyei Le-

véltár igazgatója nyitotta meg, aki 
többek között felhívta a figyelmet 
arra a rendkívül érdekes és gazdag 
kiállításra, amely a szentendrei Sza-
badtéri Néprajzi Múzeum és Magyar 
Nemzeti Levéltár közös kutatási prog-
ramja során állt össze, eddig soha nem 
látott fényképgyűjtemények alapján, 
amelyek a rendszerváltást megelőző 
évek településfejlesztési törekvéseit, 
és azok a helyben élőkre gyakorolt 
hatását mutatta be, az eltelt mintegy 
három évtized során

A rendezvényen három igen érde-
kes és értékes helyi vonatkozású elő-
adás hangzott el; a korszak jellegzetes 
építészeti formájáról, a kockaházakról 
Buczkó József beszélt, Tedej és az Új-
házhely 1949-1989 közötti fejlődés-
történetéről pedig Barna Anita illetve 
Kutasi Imre, a Debreceni Egyetem 
doktorandusz hallgatói tartottak elő-
adást.

A konferencia része volt az I. Dra-
viczky Imre Helytörténeti Pályázat 
eredményhirdetése, amelyre több, ki-
váló dolgozat is érkezett. 

A levéltárosok számára ez a rendez-
vény egyben ünnep is, hiszen ilyenkor 
nyílik alkalmuk arra, hogy be is tud-
ják mutatni kutatásaik eredményeit a 
nagyközönség számára.          

(HNU)

Pályaválasztási szülői 
értekezlet a Bocskai István 

Általános Iskolában
A pályaválasztás mindig nehéz fel-

adat nemcsak a diákoknak, hanem az 
egész család számára. A nyolcadikos 
diákok a középiskolák nyíltnapjain 
már megismerkedhettek a képzési 
kínálattal, és megnézhették az intéz-
ményt testközelből is. A Bocskai Ist-
ván Általános Iskola minden évben 
nagy hangsúlyt fektet a pályaválasz-
tásra, így a diákok már egy kirajzoló-
dott képet kaphatnak a továbbtanu-
lási lehetőségeikről. Természetesen a 
szülőket is bevonják és tájékoztatják, 

így pályaválasztási szülői értekezletet 
tartottak. A Kőrösi Csoma Sándor 
Református Gimnázium, a Berettyó-
újfalui Szakképzési Centrum Csiha 
Győző Technikum és Szakképző Is-
kola, valamint a Hajdúböszörményi 
Bocskai István Gimnázium képviselői 
osztottak meg hasznos információkat. 
A szülők válaszokat kaphattak a fel-
merülő kérdéseikre, és személyesen 
informálódhattak a bemutatott in-
tézményekről.

Dobos M.  

Eredményes részvétel az 
I. Draviczky Imre Helytörténeti 

Pályázaton
A Móricz Pál Városi Könyvtár és 
Helytörténeti Gyűjtemény 2021 
nyarán hirdette meg első alkalommal 
az I. Draviczky Imre Helytörténe-
ti Pályázatot. A pályázat célja, hogy 
összegyűjtse Hajdúnánás emlékeit, a 
benne élő családok történetét. Isko-
lánk, a Csiha Győző Technikum és 
Szakképző Iskola hat pályamunkát 
nyújtott be, melyek az elmúlt évek 
alatt tudományos diákkonferenciákra 
íródtak.

Az eredményhirdetésre 2021. no-
vember 17-én került sor a 48. Levél-
tári Napok keretében. A benyújtott 
pályamunkákat Csiszár Imre, Haj-
dúnánás alpolgármestere értékelte, és 
a díjakat is ő adta át. A 13-18 éves 
korosztály helyezettjei jelenlegi és volt 
diákjaink közül kerültek ki:

I. helyezés: Molnár Julianna és Or-
tó Regina. A pályázat címe: Édes szak-
mák Hajdúnánáson. Nyereményük: 
Könyvutalvány 10.000 Ft értékben 
és 10.000 Ft értékű Hajdúnánási ki-
adványok könyvcsomag

II. helyezés: Csiszár Nikolett és 
Kántor Magdolna. A pályázat címe: 
„Pálinkás jó reggelt!” Nyereményük: 
7.000 Ft értékű Hajdúnánási kiadvá-
nyok könyvcsomag.

III. helyezés: Horváth Vivien és 
Tóth Anita. A pályázat címe: A tej út-
ja, helyi termékek előállítása a hajdú-
nánási Martinek Farmon. - Nyeremé-
nyük: 5.500 Ft értékű Hajdúnánási 
kiadványok könyvcsomag

Ötvösné Kéki Piroska 

Tóth Anita és Ötvösné Kéki Piroska 
felkészítő tanár

Szendiné Orvos Erzsébet
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Mikulás vagy télapó?

Gondolkodott-e már azon a Kedves 
Olvasó, hogy hogyan jutottunk el 
Szent Miklós, azaz a Mikulás alak-
jától a házfalakon és tetőkön mászó 
műanyag télapóig, illetve a decem-
ber 6. táján piros-fehér bohócsipkát 
viselő emberekig? Nos, ebben az írá-
somban ezt a témát szeretném egy 
kicsit körbejárni. Tartsanak velem!

Túlcivilizált világunkban az ünne-
pek és hagyományok biztos nyugvó-
pontot jelenthetnek, de csak akkor, ha 
kellő tartalommal vannak feltöltve. 
Ideje lenne Szent Miklós személyét 
és a hozzá kapcsolódó szokást ismét 
méltó rangra emelni. Természetesen 
ezt számos egyház megteszi, hiszen a 
római- és görög katolikus, valamint 
a görögkeleti egyházakban is fontos 
szerepet tölt be Szent Miklós, nagy 
tisztelet övezi.

A hétköznapokban azonban kevés 
kivétellel a télapó és a Mikulás alakja 
már hosszú évtizedek óta szándékosan 
össze van keverve és nem csak nálunk 
Magyarországon.

Először az orosz fagyapóhoz hason-
ló télapó jelent meg nagyjából az 50-
es évektől, a finn télapó pedig idestova 
30 éve van velünk.

Le kell szögeznünk, hogy nekünk 
Szent Miklósunk van, akihez szokás-
rendünkben és hagyományunkban a 
Mikulásjárás és a láncos Miklós járás 
kapcsolódik. Mi ebbe a családba és 
művelődéskörbe tartozunk.

Sokakat persze ezek a tények nem 
érdekelnek, mert nem akarnak ma-
gyar hagyományokat továbbéltetni, 
de még megismerni sem, Szent Mik-
lós személye pedig nem mond nekik 
semmit sem.

Mint ahogy nagyon sok minden-
ben, ebben is kettévált a gondolkodás 
és a két tábor között a szakadék egyre 
mélyül.

Míg az egyik nagyon harsányan és 
erőteljesen tolakszik be életünkbe, 
addig a másik csendesen már-már 
láthatatlanul teszi a dolgát, képviselve 
a lelkiséget és szellemiséget egyaránt.

Jómagam azt tartom a legszomo-
rúbbnak, hogy a Mikulás alakjának 
és szerepének teljes átalakításával a 
gyerekektől vesszük el a csodát.

A nagyáruházak már októberben 
elkezdik árusítani a télapó képével 
ellátott vagy őt magát megformáló 
édességeket. Ez ilyen megközelítés-
ben csak anyagi szintet jelent, hiszen 
élelmiszer lett belőle. Mostanra már 
a lelkisége is nagyon megfogyatko-
zott és még inkább kiüresedik, ha 

nem Miklós nap előestéjén kerülnek 
az ablakba helyezett kiscsizmákba az 
ajándékok. A csoda mindig otthon 
történik meg, s ez akkor is bekövetke-
zik, ha a kis lábbelikbe csupán egy kis 
apró ajándék van.

Ebből következően az ehhez a nap-
hoz köthető bulikra, partikra és ün-
nepségekre egyáltalán nem is lenne 
szükség. Ha azonban mégis úgy gon-
doljuk, hogy az utóbbiak fontosab-
bak, akkor ne csodálkozzunk azon, ha 
a gyerekek csupán a csomagot várják, 
nem pedig azt a meghitt pillanatot és 
érzést, amely a meglepetéssel együtt 
érkezik. Minden év december 6.-ának 
előestéjén újraélhetik a gyerekek azt a 
hagyományt és szokásrendet, mely-
hez nagyon szépen kapcsolódik myrai 
Szent Miklós egykori jó cselekedete, 
amikor a három leányt egy-egy arany-
nyal teli erszénnyel segítette, hogy 
megmeneküljenek a szegénységtől.

Ne vegyük el a gyerekektől a meg-
lepetés mágiáját és örömét! Ha az 
eredeti szokást életben tartjuk, akkor 

gyermekeink hinni és bízni fognak a 
gondviselésben.

Sok családban divat manapság, 
hogy piros-fehér bohócsipkát tesznek 
a fejükre, így ünnepelnek és adják át 
a gyerekeknek az ajándékot. A Miku-
lás varázsát éppen az adja meg, hogy 
láthatatlan. Igaz, tudjuk ki ő, tudjuk, 
hogy létezik, de csak az ajándék által 
sejtjük, hogy nálunk járt.

A Mikulás iránt érzett szeretetün-
ket és tiszteletünket kinyilváníthatjuk 
azzal, hogy mesélünk a gyerekeknek 
myrai Szent Miklósról és felelevenít-
jük és megéljük a láncos Miklós járás 
hagyományát.

Advent (jelentése: eljövetel) első 
vasárnapja táján már nagyon kevés a 
természetes fény.

Engedjük, hogy a gyerekek lelkét 
megmelengesse a Mikulás!

Nagyné Józsa Beáta

és a Télapó

A Mikulás

Gyermekkori emlék
Fenti írást elolvasva önkéntelenül 
tolultak föl gyermekkori emlékeim, 
amikor Mikulás előestéjén, a tanyai 
konyha félhomályában kicsit félve, 
de nagy izgalommal vártuk a bundás, 
láncos öreg Mikulás megjelenését. 
Mert a mi vidékünkön elsősorban a 
kormosarcú, pásztorbundát, kifordí-
tott báránybőr kucsmát és hatalmas 
láncosbotot csörgető személy volt a 
Mikulás. Akkor mi még nem is is-
mertük a télapó fogalmát. ( A tanyák 
népéhez jóval később érkezett meg 
„Gyed Moroz” ) De érdekes módon 
ez a számunkra félelmetes alak csak 
beköszönt, majd bennünket, gyereke-
ket kicsit megfenyegetett, hogy jók le-
gyünk, panaszt ne halljon ránk és nagy 
botozás, lánccsörgés közepette távo-
zott. Majd reggelre kelve láttuk, hogy 

a szépen kitisztított kiscsizmákban, ci-
pőkben némi kis ajándék lapul, legin-
kább egy-egy szelet csoki formájában. 
Ekkor az 1950-es évek közepe táján 
jártunk. Mikulás még jó ideig évente 
megjelent nálunk hasonló formában, 
később persze már tudtuk, hogy drága 
jó nagyanyánk lapul a bunda és nagy 
sapka takarásában, de a csodavárás, a 
lelki felkészülés megmaradt.  

Hasonlóan sokáig őriztem a csoda 
semmivel nem pótolható örömét, 
karácsony ünnepének kapcsán is. Ti-
zenéves nagylány voltam már, amikor 
édesanyán rám szerette volna bízni a 
karácsonyfa „öltöztetését”, de én nem 
akartam, mert lelkemben még akkor 
is elevenen éltek a kisgyermekkor 
karácsonyai, amikor szent karácsony 
reggelére arra ébredtünk, hogy az éjjel 

ott járt a Jézuska, és szépen feldíszített 
fát hagyott nekünk, apró ajándékok-
kal a fa alatt. 

Minezt csak azért fűztem a fenti 
íráshoz, mert valóban a kommercia-
lizálódás minden apró örömöt elvesz 
gyermekeinktől és tőlünk is. Közele-
dik karácsony, az emberek nagy része 
drága ajándékokat vásárol, a nagy-
szülők meg sokszor már nem tudják, 
mivel is lepjék meg unokáikat, hiszen 
gyakorlatilag mindenük meg van, és 
egy aprócska ajándék már nem biztos, 
hogy örömet tudna nekik okozni. Mit 
adjunk hát szeretett gyermekeinknek, 
unokáinknak, családtagjainknak? 
– elsősorban szeretetünket, együtt 
töltött meghitt órákat, ahol nem az 
ajándékok mértéke adja az alaphan-
gulatot, hanem az egymásra figyelés, 

az együttlét. Így induljunk az idei 
adventben, és várjuk a Megváltó 
megszületését, csendesen, egymás 
iránti békességben, megbecsülésben, 
szeretetben, a közbeeső Szent Miklós 
ünnepén is. 

Rigó Tamásné

Sakkfeladvány
Világos indul és 2 lépésben mattot ad.

Honfi György, Budapest, 2015.
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December 3. (péntek) 17.30: Ka-
lotaszegi barangolók a gyöngyök 
világában c. népi ékszereket és vise-
leteket bemutató kiállítás és Pauer 
Dániel: Élménymorzsák Kalota-
szegről c. fotókiállításának megnyi-
tója
Helyszín: Kéky Lajos Városi Művelő-
dési Központ galériája

A megjelenteket köszönti: Dr. Csi-
szár Imre, Hajdúnánás alpolgármes-
tere.

A kiállítást megnyitja: Molnár 
Anette, az Apáról Fiúra Népművé-
szeti és Kézműves Egyesület elnöke, 
a Kalotaszegi Barangoló csoport ve-
zetője.

Közreműködnek: az Aranyszalma 
Néptáncegyüttes táncosai.

A kiállítás 2022. január 10-ig te-
kinthető meg.

Az érdeklődők részére december 
11-én 14 órától Vargáné Papp Júlia 
műhelyfoglalkozást tart Kalotaszegi 
gyöngyhímzés címmel.
December 4. (péntek) 16.00: a Vá-
rosi Mikulás program keretében 
Viharsarok Táncszínház előadásá-
ban ifj. Minár Pál – Falusi László: 
Ládafia
„Egyszer volt, hol nem volt, az Ópe-
renciás tengeren is túl…”. Ugye, 

mindenkinek ismerősek ezek a so-
rok? Egy varázslatos utazásra hívjuk 
az ifjú – és már nem is annyira ifjú 
– közönséget a régmúltba, a mesék 
meghatározhatatlan idejébe. „A láda-
fia felnyitható fedelű ládák belsejében 
baloldalon elhelyezett kis rekesz, ami 
alatt gyakran egy másik titkos rekesz 
is található. Ezekben a kis ládafiákban 
aztán sokféle kincs megfér egymás 
mellett; gombok, érmék, álmok, ter-
vek. Mindannyiunknak vannak ilyen 
titkos vagy kevésbé titkos rekeszei, 
és mindannyian mást-mást tartunk 
benne.” Nyissuk ki együtt a nagy 
meseládát, és engedjük abból kisza-
badulni a már jól ismert szereplőket: 
a gonosz boszorkányokat, a félelmetes 
Sárkányt, Szusznyavári Bercebúzt, az 
álomszuszék királyt feleségestől, és 
gyönyörűséges lányát, Dorottya ki-
rálykisasszonyt, a látszólag bátor, de 
valójában anyámasszony-huszárokat, 
a tréfás kovácsmestereket, valamint 
magát a láda fiát, Szerencsés Dánielt. 
Táncoljuk végig Dániel kalandjait a 
sötét erdőtől a királyi udvaron át a 
félelmetes Sárkány birodalmáig, hogy 
aztán a végén… De ez már legyen 
meglepetés – akkor is, ha tudjuk, a 
mesék általában jól szoktak végződni! 
Bízzunk benne, hogy most sem lesz ez 
másként! Pörgős zene, dinamikus tán-

cok, gyönyörű jelmezek, ötletes dísz-
letek. Felhőtlen szórakozás kicsiknek 
és nagyoknak egyaránt. Igazi családi 
esemény!

A belépés ingyenes, de regisztráció-
hoz kötött. Regisztrációs jegyek 2021. 
november 8-tól a Kéky Lajos Városi 
Művelődési Központ információjában 
igényelhetők. Az előadás a Déryné 
Program hozzájárulásával valósul 
meg.
December 8. (szerda) 18.00: Pintér 
Béla koncertje. Pintér Béla a magyar 
keresztény könnyűzenei élet egyik leg-
ismertebb alakja. A koncert helyszíne: 
Hajdúnánás, Református Templom.
A belépés díjtalan! Regisztrációs je-
gyek a Kéky Lajos Városi Művelődési 
Központ információjában igényelhe-
tők (52/382-400).

A programon a részvétel a hatályos 
járványügyi jogszabályoknak megfe-
lelően lehetséges!
December 15. (szerda) 17.00: „Té-
li varázs” – a Hajdúnánási Gim-
nasztráda évzáró táncelőadása
Az est folyamán fellépnek a Hajdúná-
nási és a Hajdúdorogi Gimnasztráda 
csoportok táncosai.

6 csoport – 58 táncossal együtt egy 
látványos karácsonyi előadásban. 

Belépődíj: 2.000 Ft
Belépőjegyek válthatók az előadás 

kezdése előtt 1 órával, illetve szerda 
délutánonként a Kéky Lajos Városi 
Művelődési Központban.

Bővebb információ kérhető Vig-
Rozgonyi Melittától a 30-231-9787-
es telefonszámon.

December 17. (péntek) 18.00: Len-
te Lajos Emlékest - “Ez a föld a ha-
zám”
Fellépnek: Kállay Bori, Tarnai Kiss 
László, Csuja Imre, Biró Éva, Sarkadi 
László, Bózsár Kati 

Műsorvezető: Danielfy Zsolt szín-
művész.

További fellépők: az Aranyszalma 
Néptáncegyüttes táncosai, valamint a 
Nánási Népdal, Nóta, a Lente Lajos, 
a Hajdú Bokréta és a Hajdúnánási 
Ezüstkor Nyugdíjas Egyesület nótásai

Kísér: Tordai Zoltán és cigányzene-
kara.

A műsor megtekintése ingyenes re-
gisztrációs jeggyel lehetséges, amely a 
művelődési központ információjában 
igényelhető.

Bővebb információ a 06 52 382 
400-as telefonszámon kérhető.

Belépés szájmaszkkal, valamint a 
hatályos járványügyi jogszabályok 
rendelkezéseinek figyelembevételével!

Író-olvasó találkozón a Móricz Pál Városi Könyvtárban

Vidámság, felolvasás, karate, fekvő-
támasz, ugrálás, felülések – mindez 
egyben történt Vig Balázs író haj-
dúnánási könyvbemutatóján, ahol 
a Bocskai iskola egyik harmadik 
és egy negyedik osztálya is részt 
vett - még hogy részt vett, de haza 
sem akart onnan menni, annyira jól 
érezték ott magukat.
Az olvasóvá nevelés egyik legfonto-
sabb része az olvasás megszerettetése 
mellett az, hogy a gyerekek élőben is 
találkozhassanak azokkal a felnőttek-
kel, akik könyveket írnak- még szeren-
csésebb a helyzet akkor, ha éppen me-

se- és gyermekkönyvek 
íróival találkozhatnak. 
Életkori sajátossága-
ikból adódóan azokat 
a könyveket szeretik a 
gyerekek a legjobban, 
amelyek viccesek, ol-
vasmányosak, izgal-
masak, valamint olyan 
sztorik, amik velük is 
megtörténhetnek. 

Vig Balázs gyer-
mekkönyv és meseíró 

tartott már városunkban néhány éve 
könyvbemutatót, melyet egy résztve-
vő sem felejtett el, hiszen a humor, a 
gyermekközeliség főszereplője volt az 
akkori rendezvénynek is.

Az író a mostani alkalommal is 
elvarázsolta hallgatóit, hiszen mind-
amellett, hogy bemutatta eddig meg-
jelent könyveit, részleteket is olvasott 
fel – volt ahol gyerekek közreműkö-
désével-, elmesélt egy-egy epizódot, 
sőt, ami talán a legviccesebb volt - el 
is játszotta és játszatta a gyerekekkel 
a történeteit. Így fordult elő tehát a 

nem mindennapi könyvbemutatón, 
hogy karatéztak a gyerekek, a torna-
óra fáradalmait illusztrálva fekvőtá-
maszoztak, ugráltak, és hasizomerősí-
tést is végeztek.

Az író valamennyi eddig megjelent 
könyvét elhozta, meg is lehetett vásá-
rolni, és a bemutató zárásaként beszél-

getni lehetett vele – mely megkoro-
názta a bemutató amúgy is fergeteges 
hangulatát.

Fekete Andrea
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Barcsa János emlékezete

Idén december 8-án ünnepelhetjük 
Hajdúnánás első városmonográfiá-
ja szerzőjének 150.  születésnapját. 
Nem sok szó esik manapság róla, 
éppen ezért álljon itt most egy rövid 
emlékező írás, ki is volt Barcsa Já-
nos, hogyan kötődött városunkhoz 
ez a tudós tanár a 20. század fordu-
lójának éveiben.

Barcsa János Tetétlenen született 
1871. december 8-án, a népes Bar-
csa család egyik szegényebb ágában. 
Szülei – jó református szokáshoz hí-
ven - mindent megtettek azért, hogy 
a jó eszű gyermeket taníttassák, hogy 
többre vigye, mint ők. Az elemi isko-
la elvégeztével a nagyhírű Debreceni 
Református Kollégium kisdiákja lett, 
és nagyon hamar kitűnt éles eszével, 
hihetetlen szorgalmával, ahol nyol-
cadikos korában három pályadíjat 
is nyert. Szülei papnak szánták, ám 
érettségi után beiratkozott a pesti 
egyetem latin-történelem szakára. 
Mai szóval élve „őrületes tempót” 
diktált saját maga számára, ami a tö-
rékeny testalkatú, feltehetően rend-
szertelenül étkező fiatalembert idegi 
és testi mivoltában is meggyengítette. 
Ezen segítendő megszakította tanul-
mányait, és egy évig beállt önkéntes 
katonának, 1895-ben. Ez azonban 
nem sokat segített, hiszen itt meg 
megismerkedett a hadtörténelemmel, 
és mellette a katonai teendőket is ki-
váló szorgalommal látta el. 

Leszerelése után visszament az egye-
temre és 1897-ben tanári alapvizsgát 
tett. Ezt követően Berlinbe ment, 
és az ottani egyetemen fejlesztette 
tovább történelemi, nyelvészeti, és 
bölcsészeti tudását. A berlini egyetem 
abban az időben Európa kiemelkedő 
oktatási-kulturális centruma volt, így 
Barcsa János megismerkedett a né-
met idealizmust hirdető eszmékkel, 
módszerekkel. Mindemellett termé-
szetesen folyamatosan ismerkedett a 
nagyváros kulturális intézményeivel, 

járta a múzeumokat, levéltárakat, 
sok ismeretet, tapasztalatot szerez-
ve. Maradhatott volna az egyetemen 
is, azonban fizetést majd csak egy év 
eltelte után kapott volna, amit nem 
tudott vállalni, hiszen szülei már nem 
nagyon tudták támogatni, teljesen el-
szegényedtek. Így hazajött, 1898-ban 
elfogadta a hajdúnánási gimnázium 
meghívását és itt kezdődött kötődése 
városunkhoz, ami ugyan nem tartott 
hosszú ideig, mindössze négy eszten-
dőt töltött el a gimnáziumban, de ez 
az idő városunk számára és számára is 
igen jelentős volt.

Nagy lendülettel vetette magát bele 
az iskolai életbe; tanított francia nyel-
vet, gyorsírókört szervezett, de taní-
totta is a gyorsírást  és nagyon sokat, 
nagyon lelkesen dolgozott. Önszorga-
lomból áttanulmányozta a városházi 
és egyházi levéltár iratait, a családokra 
vonatkozó iratokat, a gimnázium már 
akkor is jelentős tanári könyvtárának 
állományát. Számtalan tanulmányt 
írt, amelyek egy része a gimnázium 
évkönyveiben jelent meg. 

Ekkor és itt írta meg – mondhatjuk 
főművét – a Hajdú-Nánás Város és a 
Hajdúk története című monográfiát, 
azaz neki köszönhetjük Hajdúná-
nás első várostörténetét.  Azokban 
az években a gimnázium igazgatója 
Otrokocsi Nagy Elek volt, akinek 
személyében atyai jóbarátra lelt, és 
aki igyekezett őt mindenben támo-
gatni. A szakmai elismertség mel-
lett, egy évre Nánásra kerülése után, 
1899-ben már az iskola „Fenntartó és 
Kormányzó Testület” tagjává válasz-
tották, és egyben ő volt a tanácstagi 
jegyzője is. Heti 18 órában tanított 
és minden szabadidejét kutatásra, 
olvasásra és írásra fordította. Külön 
kiemelendő, hogy nem feledkezett 
meg azokról a nagyon nehéz évekről, 
amikor diákként sokszor nélkülöznie 
kellett és több ösztöndíj-alapítványt 
tett Hajdúnánáson és Debrecenben 
a tehetséges, jó tanuló diákok számá-
ra. Írásainak jövedelmét ajánlotta fel 
az alapítványok létrehozásához. Így a 
nánási gimnázium számára 800 koro-
nás ösztöndíj alapot hozott létre a haj-
dúnánási református egyház, illetve a 
városmonográfia megírásáért kapott 
tiszteletdíjából. Ezek az alapítványok 
egészen 1946-ig, felszámolásukig mű-
ködtek.

Barcsa János – bár a jelek szerint 
nagyon jól érezte magát városunkban 
– azonban a kutatásra, a további fejlő-
désre nagyobb lehetőség kínálkozott 
Debrecenben a kollégium tanítókép-
zőjében. Így történt, hogy 1902-ben 

már ott kezdte meg a tanévet, tanító-
képezdei tanár lett, magyar nyelv és 
irodalom, valamint földrajzot okta-
tott. Rövidesen megszerezte a doktori 
címet is. A tanítás mellett számtalan 
más egyéb feladat is megtalálta; fel-
ügyelője lett az debreceni egyházme-
gye iskoláinak, a Gönczi Egyesület 
elnökévé választották, jegyzője lett a 
Debreceni Tanári Körnek, választmá-
nyi tagja a Magyar Református Taní-
tók Országos Egyesületének, tagja a 
Csokonai Körnek és még folytatha-
tó a sor. Rengeteget dolgozott, ami 
nem maradt következmények nélkül; 
meggyengült idegrendszerének össze-
omlása és testi egészségét egyre job-
ban aláásó „morbus hungaricus”, azaz 
a tüdővész vetett véget életének 1910. 
szeptember 15-én, még negyvenedik 
születésnapja előtt. Holttestét az ak-
kori Péterfia utcai temetőben hantol-
ták el, amit elsodort a nagyváros fej-
lődése, sírja eltűnt a temetővel együtt. 

A hatalmasabb energiával és sokat 
dolgozó Barcsa János szinte észrevét-
lenül távozott az élők sorából, és no-
ha rövid élete során számtalan értékes 

munkát tett le az asztalra, az utókor 
sem tud róla sokat. Hajdúnánáson – 
köszönhetően Dankó Imre professzor 
úr törekvéseinek – 1971-ben, 100. 
születésnapja alkalmából felidézték 
emlékét, utcát neveztek el róla, em-
lékoszlopot állítottak a gimnázium 
parkjában, később a volt III.sz. Iskola 
felvette a nevét, szobrot kapott az is-
kolaudvarán, és 1989-ben újból kiad-
ták fő művét. Nánási utóélete röviden 
ennyiben összegezhető, de soha nem 
feledkezhetünk meg róla, hiszen nagy 
igazságot ír le a Hajdúnánás történe-
te bevezetőjében: „Nézetem szerint 
a múlt megismerésének fő célja az 
okulás és tetteinknek a múlt tanulsági 
alapján való helyes irányítása.”  Ez ma 
is vezérfonal kell/kellene hogy legyen 
minden döntésünkben. E gondolat 
méltó folytatása lehet, a reményeink 
szerint rövidesen megjelenő 3. város-
monográfia.

Rigó Tamásné – fotó: MPVK 
fotótár archívuma
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NŐI KÉZILABDA NB I/B
Hajdúnánás SK – Csepel DSE 29 - 
27 (14 - 13) 
Hajdúnánás. 100 néző. Vezette: Csu-
ka, Kocsis. (november 14.) 
Hajdúnánás SK: SZABÓ L (kapus), 
Soltész 1, Petrovics, Kelemen 1, Tar L 
1, VÁMOSI P 12, Poór 1. Csere: Tor-
da, Kozma T (kapusok), Nyakó, SÁPI 
B 2, KOVÁCS 5/3, SÁPI G 5, Török 
1, Szabó P, Kostyó. Edző: Dajka István
Hétméteres: 5/3, illetve 8/5. Kiállítás: 
8 perc, illetve 12 perc.
Dajka István: Küzdelmes, nehéz 
mérkőzést nyertünk meg, a rendkí-
vül kellemetlen stílusban kézilabdázó 
Csepellel szemben. Az első félidőben 
az ellenfelünk gólokra, míg mi kapu-
fára játszottuk a játékot. A védekezési 
rendszerünk megváltoztatása meg 
hozta a várt fordulatot. A második 
játékrészben többször lett volna lehe-
tőségünk megnyugtató előnyt kiépí-
teni, de a figyelmetlenségünk a vé-
dekezésben, kapkodó türelmetlen és 
a kritikus időben pontatlan támadó 
játékunk, valamint a lelkesen, szívó-
san küzdő ellenfél megakadályozott 
ebben. De nagyon örülök a két pont 
megszerzésének.
Ifjúsági I. osztály Kelet: Hajdúnánás 
SK – Csepel DSE 35 – 25 (17 – 9)
Hajdúnánás: 70 néző. Vezette: Major, 
Tarnavölgyi. (november 12.)
Hajdúnánás SK: Cziczás (kapus), 
Cseke, SÁPI Boglárka 7/1, VERES 
Boglárka 3, KOSTYÓ 5/2, WEIBLI 
6, Veres Barbara 4. Csere: Czipa (ka-
pus), REPÁK 6, Kónya, SZABÓ Sz 
4, Murvai, Lakatos. Edző: Jenei Tamás 
Tibor
Hétméteres: 3/3, illetve 5/4. Kiállítás: 
8 perc, illetve 4 perc.
Jenei Tamás: Nagyon örülök ennek a 
két pontnak, úgy gondolom megérde-
melten nyertünk ekkora különbséggel 
is. A második félidő elején a visszaren-
deződésünkben akadtak problémák, 
de ezen kívül mindent megcsináltak 
a lányok, amit megbeszéltünk a hét 
folyamán. Erre a teljesítményre lehet 
alapozni a későbbiekben is.

Orosházi NKC - Hajdúnánás SK 20 
- 25 (11 - 12) 
Orosháza. 150 néző. Vezette: Fibec, 
Herbák. (november 20.) 
Hajdúnánás SK: SZABÓ L (kapus), 
Soltész, PETROVICS 5, Kelemen, 
Tar L, KOVÁCS 8/2, Poór 1. Csere: 
Kozma T (kapus), Nyakó 1, Sápi B, 
SÁPI G 6, SZABÓ P 4, Kostyó, Re-
pák, Kozma K. Edző: Dajka István
Hétméteres: 3/3, illetve 2/2. Kiállítás: 
4 perc, illetve 10 perc.
Dajka István: Végre megtört a jég, 
idegenből is sikerült 2 pontot begyűj-
teni. Minden dicséret megilleti a lá-
nyokat, hiszen úgy tudtuk elhozni a 
3. helyen álló Orosházától a nagyon 
fontos 2 pontot, hogy a héten a leg-
gólerősebb játékosunk Vámosi Panna 
Békéscsabára igazolt, illetve nem állt 
rendelkezésünkre kettős igazolású já-
tékos. A mérkőzés elejét leszámítva 
végig mi irányítottuk a játékot, első-
sorban védekezésben és kapusteljesít-
ményben múltuk felül az ellenfelet, 
végig okosan, taktikusan kézilabdáz-
tunk, óriási örömet szerezve magunk-
nak és az értünk szurkolóknak.
Ifjúsági I. osztály Kelet: Vasas SC - Haj-
dúnánás SK 23 – 25 (13 – 14)
Budapest. 30 néző. Vezette: Konkoly, 
Oláh. (november 18.)
Hajdúnánás SK: Cziczás (kapus), Ve-
res Boglárka 1, KOSTYÓ 3/1, Szabó 
Sz, REPÁK 17/9, Weibli 1, VERES 
Barbara 3. Csere: Czipa (kapus), Kó-
nya, Murvai, Czap, Lakatos. Edző: 
Jenei Tamás Tibor
Hétméteres: 2/1, illetve 10/10. Kiállí-
tás: 6 perc, illetve 6 perc.
Jenei Tamás: Nagyon nagyot küz-
döttünk ezért a sikerért. Mindenki 
hozzátette a maga kis részét a győze-
lemhez. Nem játszottunk szépen, de 
annál taktikusabban és türelmeseb-
ben. Védekezésben nagyot harcolt 
mindenki, és amit megbeszéltünk azt 
végig betartották a lányok. Az idei két 
mérkőzésünkre hasonló szellemben 
készülünk és próbáljuk a maximumot 
kihozni azokból a találkozókból is.

-kábé-

FÉRFI KÉZILABDA NB II
Hajdúnánás FKK – Nádudvari ASK 
28 - 31 (18- 15)
Hajdúnánás. 150 néző. Vezette: Mó-
ré, Pásztor. (november 13.)
Hajdúnánás FKK: TORMA (kapus), 
KISS 6, Tupicza, Kelemen 3, Ötvös 9, 
OROSZ 7, Molnár 2. Csere: Reszegi 
(kapus), Bencze 1, Deli, Nyeste, Ko-
vács, Harsányi. Edző: Bancsók Károly
Hétméteres: 0/0, illetve 3/2. Kiállítás: 
2 perc, illetve 6 perc.
Bancsók Károly: 45 percig azt tör-
tént, amit szerettünk volna több egyé-
ni jó teljesítménynek köszönhetően 
is, ezekhez azonban még többeknek 
fel kell zárkóznia, hogy le is tudjuk 
zárni a mérkőzést. Elfáradtunk, ami 
hibák sorozatát hozta magával, ezt 
pedig köszönte szépen és kihasználta 
az ellenfél. Nagyon sajnálom a játé-
kosaimat, mert mindent megtettek a 
győzelemért. 

Ifjúsági mérkőzés: Hajdúnánás FKK 
– Nádudvari ASK 30 – 31 (16 – 15)
Hajdúnánás. 50 néző. Vezette: Ko-
vács, Miltényi. (november 13.)
Hajdúnánás FKK: Nyakó (kapus), 
Csiszár, Gönczi 1, Deli 11/2, Radó 
5, Péntek 3, Molnár 9. Csere: Széki, 
Urgyán, Kelemen 1. Edző: Labancz 
Mihály
Hétméteres: 3/2, illetve 7/7. Kiállítás: 
8 perc, illetve 4 perc.
Labancz Mihály: Sok buta hibát vé-
tettünk, nem kellett volna ilyen szo-
ros végjátékba belemennünk, mert 
ebből mostanában nem jövünk ki jól. 

Megint a védekezésünk miatt vesztet-
tünk.

Kazincbarcikai KSE – Hajdúnánás 
FKK 36 - 25 (17 - 10)
Kazincbarcika. 100 néző. Vezette: Ko-
vács, Széles. (november 20.)
Hajdúnánás FKK: TORMA (ka-
pus), KISS 10/1, Bencze 3, Nyeste 2, 
Molnár 2, Tupicza 1, Orosz 3. Csere: 
RESZEGI (kapus), Kovács 1, Deli 1, 
Harsány 2. Edző: Bancsók Károly
Hétméteres: 2/2, illetve 1/1. Kiállítás: 
4 perc, illetve 8 perc.
Bancsók Károly: Minden tiszteletem 
a játékosoké, hiszen ilyen összeállítás-
ban is helyt álltak.

Ifjúsági mérkőzés: Szalézi DSE Kazinc-
barcikai KSE - Hajdúnánás FKK 41 
– 26 (20 – 11)
Kazincbarcika. 50 néző. Vezette: Har-
sányi, Magyar. (november 19.)
Hajdúnánás FKK: Nyakó (kapus), 
Csiszár 4, Széki 2, Gönczi 5, Deli 4, 
Molnár 6, Urgyán 1. Csere: Kelemen 
3, Bodogán 1. Edző: Labancz Mihály
Hétméteres: 2/2, illetve 3/1. Kiállítás: 
6 perc, illetve 4 perc.
Labancz Mihály: Még bele kell erő-
södnünk az ifjúsági korosztályba fizi-
kálisan és mentálisan egyaránt. Sajnos 
kevesen vagyunk.

-kábé-

FELHÍVÁS
Kérjük a Hozzátartozókat, hogy sírhely újraváltás miatt szíveskedjenek 

felkeresni a Hajdúnánás Városi Önkormányzat - Köztemető 
ügyfélszolgálati irodáját.  4080 Hajdúnánás, Liliom u. 1.

Elérhetőségek: +36 30 319 0492; 06 52 381 411/ 134 mellék
E-mail: temetkezes@hajdunanas.hu

Az 1996. évben megváltott sírhelyek megváltási időszaka 2021.12.31-én lejár.
Kérjük, hogy 2022. április 30-ig gondoskodjanak az újraváltási kötelezett-
ség teljesítéséről. Amennyiben a megváltás megtörtént, kérjük szíveskedje-
nek a bizonylatot a fenti címen adategyeztetés céljából bemutatni.

Anyakönyvi hírek
Köszöntjük Hajdúnánás 
legifjabb lakóit!
3 Komjáthi Zalán
3 Soltész László
3 Soltész Lotti 

Gratulálunk a 2021. október 
hónapban Hajdúnánáson há-
zasságot kötött pároknak!
2 Bózsár Anita 
  – Gazdácska Lajos
2 Oláh Mária 
   – Szincsák Zoltán
2 Pénzes Angelika Katalin 
   – Tóth Imre
2 Sándor Dorina 
   – Horváth Tamás
2 Sebestyén Nikoletta 
   – Cséki Martin 

Akiktől 2021. október hónap-
ban búcsút vettünk:
1 Ambrus Istvánné 
    Molnár Mária
1 Árvai József
1 Hadadi Antal Ferencné 
    Papp Zsuzsanna Mária
1 M. Balogh Sándor
1 Nagy Istvánné Péntek Katalin
1 Sebestyén Krisztián József
1 Sebestyén Lászlóné 
    Varga Mária
1 Szilágyi Miklós
1 Zvolenszki József


