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Egy város, egy település létét általá-
ban az első hiteles, okleves források-
tól eredezteti. Mi, nánásiak hajlamo-
sak vagyunk városunk történetét a 
hajdútelepítéstől számítani. Pedig azt 
megelőzően már pár száz éve megült 
jobbágyfalu volt Nánásmonostora, 
ami egyértelműen templomos helyet 
jelez. Első, eddig ismert említése a 
Váradi Regestrumban történt  1221-
ben, éppen 800 éve, nem éppen ne-
mes történet kapcsán, bizonyos lopási 
ügyben. Török, tatár dúlások sokszor 

szinte elnéptelenítették a kis falut, de 
soha nem vált „deserta”, azaz puszta 
településsé. Földesurai többször vál-
toztak az évszázadok során, mígnem 
az itt élő kevés számú család életében 
nagy változás állt be az 1605-ös esz-
tendőt követően.

Mindannyiunk előtt jól ismert a 
Bocskai által Korponán 1605. de-
cember 12-én kiadott kiváltságlevél, 
amely 9254 hajdú katona vágyát, 
álmát váltotta valóra: földet, szabad-
ságot adott számukra. Így került a 
kis jobbágyfaluba, Nánásra mintegy 
2000 hajdú, ami akkor hatalmas 
létszámnak számított. És mi, kései 
utódok gyakorlatilag innen számít-
juk a város történetét, amit már több 
évtizede e napon, a Város napján 
ünneplünk, megemlékezve a hajdúk 
nagy jótevőjéről, Bocskai István feje-
delemről, aki élete utolsó éveiben egy 
addig számkivetett, kiirtandónak ítélt 
népcsoportnak, a hajdúknak földet, 
házat, biztonságot adományozott, 
amiért katonáskodással tartoztak, 
ha úgy hozta a sors. Bocskai alig egy 
évvel élte túl jó katonái, a hajdúk le-
telepítését, azonban életműve túlélt 
háborúságokat, országcsonkítást, az 
egykori vitézek leszármazói ma is itt 
élnek közöttünk.

A pályázatok eredményhirdetése Szólláth Tibor, Pajna Zoltán és a Bocskai-korabeli szablya



2 Hajdúnánási Újság 2021. december 16.

Az idei Város nap közel hasonló 
korlátozó körülmények között tarta-
tott meg, mint az elmúlt évi, annyi 
változással, hogy a városi kitünteté-
seket, elismeréseket személyesen ve-
hették át az érintettek. Az ünnepség 
hagyományosan a különböző város 
napi pályázatok eredményhirdeté-
sével kezdődött kora délután, majd 
koszorúzással folytatódott Bocskai fe-
jedelem szobránál, ahol a kegyelet vi-
rágai mellett katonai szertartás szerint 
ágyúlövésekkel emlékeztek a vezérlő 
fejedelemre. 

A program a művelődési központ 
színháztermében folytatódott a ha-
gyományos ünnepi képviselőtestületi 
üléssel. Emlékező ünnepi beszédet 
Szólláth Tibor polgármester mon-
dott, aki emlékeztetett azokra a nehéz 
időkre, amikor hajdú elődeink ide ér-
keztek és itt példaértékűen építették 
ki rendszerüket, gyakorolták a fejede-
lem által kapott jogokat és kötelezett-
ségeket is. A hajdúság oly mély gyö-

kereket eresztett itt, hogy a törzsökös 
hajdúk számtalan utóda még ma is itt 
él közöttünk. A folytatásban Nyakó 
József, Érmihályfalva polgármestere 
köszöntötte a résztvevőket, elhozva 
egy kisfilmet, amely testvérvárosunk 
750 éves múltjáról, jelenérő, értékei-
ről, az ott élőkről szólt. 

Különleges eseménye volt az ünne-
pi alkalomnak, amikor Pajna Zoltán, 
a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés 
elnöke egy Bocskai- korabeli míves, 
szablyát adott át Szólláth Tibor pol-
gármester úrnak és jelképesen Hajdú-
nánás város közösségének. A szablya 
a hajdú-bihariak összetartozását, a 
jelen és a jövő kihívásaival való közös 
szembenézésünket is jelképezi, vagyis 
azt, hogy csak együtt lehetünk erősek 
és sikeresek. 

Az ünnepi program folytatásában 
a városi kitüntetések, elismerések át-
adása következett, amely során Pol-
gármesteri Elismerő Okleveleket, 
Polgármesteri Közösségi Díjakat ve-

hettek át az érintettek, illetve a nagy-
díjakból az idén hetet adományozott 
egyéni és csoportos kategóriában a 
képviselőtestület. 

Az idei Város napon a kisérő kul-
turális műsort az Aranyszalma Nép-

táncegyüttes adta, akik ismét elvará-
zsolták a közönséget, különösképen a 
záró, Hajdúsági táncaikkal. Az ünne-
pi program a Szózat hangjaival zárult. 

(HNU – fotó: Girus Zsolt)

Prof. Dr. Csohány János Hajdúnánás Városáért Díjat vett át

Színpadon az Aranyszalma Néptáncegyüttes Nyakó József Érmihályfalva polgármestere



32021. december 16.

Hajdúnánás város 2021. évi kitüntetettjei 
Hajdúnánás Városáért Díjat vehetett 
át Prof. Dr. Csohány János a Deb-
receni Egyetemen folytatott mun-
kássága révén városunk hírnevének 
öregbítéséért, valamint a hajdúnánási 
Csohány család leszármazottjaként a 
reformátusság és az egyháztörténet 
múltjának több évtizeden át tartó ki-
magasló és példaértékű kutatómun-
kájának elismeréseként.

 

Az idén 87 éves professzor úr 1934-
ben Hajdúnánáson született Csohány 
János László és Daróczi Irén Ibolya 
gyermekeként. Nagy múltú hajdúná-
nási család leszármazottja, aki őseihez 
méltó életpályát tudhat magáénak, és 
joggal érdemelte ki szűkebb és tágabb 
környezete feltétlen tiszteletét és sze-
retetét. Sosem szakadt el teljesen szü-
lővárosától. Mindig büszke volt náná-
si származására és családi kapcsolatai 
révén a mai napig szoros kötődése van 
városunkkal.

Tanulmányait Hajdúnánáson 
kezdte, majd az elemi iskola befe-
jezését követően a debreceni Refor-
mátus Kollégium Gimnáziumának 
növendéke lett. Az érettségit köve-
tően Bécsben tanult a Református 
Teológiai Karon. Segédlelkészi szol-
gálatát Debrecenben teljesítette 1961 
és 1970 között, majd egy évig a Ti-
szántúli Református Egyházkerület 
Levéltárának csoportvezetője volt. 
1971-től a Debreceni Református Te-
ológiai Akadémián tanított, kezdet-
ben tanársegédként, majd 1983-tól 
tanszékvezető tanárként. 1990-ben 
egyetemi tanárrá lépett elő. Oktatói 
pályája mellett 1977 és 1991 között a 
Tiszántúli Református Egyházkerület 
Nagykönyvtárában volt vezető, majd 
igazgató. 

1989 ás 1991 között a Magyar-
országi Református Lelkészegyesü-
let jegyzője volt, 1990-től pedig a 
Magyarországi Református Egyház 
Doktorok Kollégiuma egyháztörté-
neti szekciójának elnökévé is megvá-
lasztották. Pályáját szűnni nem akaró 
alkotókedv, a tudomány és a kutatás 
szeretete hatotta át. 

Csohány János professzor ma is 
aktív, alkotó ember, akinek folyama-

tosan jelennek meg újabb és újabb 
írásai, amelyek tükrözik hatalmas 
szakmai tudását, tapasztalatát, em-
berszeretetét és a református egyház 
iránti elkötelezettségét. Bölcsessége, 
éleslátása, szellemisége olyan értéke 
korunknak, amelyet meg kell becsül-
ni, és amire oda kell figyelni. Tisztele-
tünk és nagyrabecsülésünk kifejezése 
ez a díj, amelyre aligha lehet érdeme-
sebb személyt találni.

Hajdúnánás Városáért Díjat vehe-
tett át Buczkó József etnográfus, 
muzeológus, a múzeumi területen 
végzett több évtizedes kimagasló 
munkájának, valamint példaértékű 
közéleti szerepvállalásának elisme-
réseként. Néprajzkutatói, múzeumi 
területen végzett munkájával kiemel-
kedően hozzájárult a város múltjának 
megismeréséhez, könyveivel orszá-
gosan és határon túli viszonylatban 
is általános elismerést szerzett. Egész 
eddigi életművével a település javát 
szolgálta.

Buczkó József 1978-ban szerzett 
diplomát a nyíregyházi Bessenyei 
György Tanárképző Főiskola földrajz-
rajz szakán. Ezt követően hamarosan 
Hajdúnánáson telepedett le. 1983-
tól került közelebbi kapcsolatba a 
város kultúrájával, mint közművelő-
dési felügyelő. A pedagógusi hivatás 
helyett meghatározó szerepet kapott 
életében a történet- és helytörténet 
kutatás, a hagyományos kultúra még 
meglévő elemeinek összegyűjtése. Tu-
dása elmélyítése céljából hamarosan 
beiratkozott a Kossuth Lajos Tudo-
mányegyetem néprajz szakára, melyet 
kiválóan végzett el.

Elindítója és szerkesztője a Nánási 
Füzetek című helytörténeti kiadvány-
sorozatnak valamint sikerült reprint-
ben megjelentetni a város első törté-
netírójának, Barcsa Jánosnak a művét 
is.

Kiemelkedően fontos számára az 
épített örökség, a műemléki tevé-
kenység, ezért munkálkodott a város 
szőlőskertjeiben található archaikus 
jegyeket őrző csőszházak megmenté-
sén, felújításán. Az 1990-es évben a 

város főterén zajló régészeti ásatások 
eredményeként felszínre kerültek 
XVI. századi erődfal maradványai, 
amely lehetőséget nyújtott egy sarok-
bástya és egy falszakasz rekonstruálá-
sára. 1994-ben Újfehértón kezdte el 
az ottani múzeum szervezését. 

2011-ben a hajdúnánási könyvtár 
és helytörténeti gyűjtemény vezetésé-
re kapott megbízást. A feladatok itt is 
megtalálták, kiállítások, tudományos 
tevékenység, előadások. A városkép 
alakítása terén megnyilvánuló elkö-
telezettségéről és szakmai hozzáér-
téséről tanúskodik többek között a 
Helytörténeti Gyűjtemény, a római 
katolikus templom épülete és ud-
vara, a felújított Hősök temetője, a 
Helytörténeti fasor illetve olyan új és 
restaurált köztéri műalkotások sora, 
melyek létrehozásában, felújításában 
közreműködött.

Kutatómunkája eredményeként az 
elmúlt évtizedek alatt 25 önálló köny-
ve jelent meg a Kossuth Lajos Tudo-
mányegyetem kiadványsorozatában, 
az Újfehértói Múzeum köteteiben, a 
Nánási Füzetek sorozatban valamint 
magánkiadásban is. Rendszeresen 
jelennek meg írásai a Hajdúnánási 
Újság hasábjain, mutatja be kutatása-
inak eredményeit a Hajdúnánási Te-
levízióban, és tart előadásokat a város 
diákjainak, lakosságának, valamint 
határon kívül.

Eddig végzett munkájának elis-
meréseként 1998-ban Podmanicz-
ky-díjban, 2001-ben Szabolcs-Szat-
már-Bereg Megye Közgyűlésének 
Emlékplakettje kitüntetésben 2003-
ban Újfehértó Városáért Díjban, 
2016-ban Jakab Antal Emlékdíjban 
részesült. 2019-ben a Magyar Arany 
Érdemkereszt állami kitüntetést ve-
hette át.

Példaértékű közéleti szerepvállalása 
is jól jelzi, hogy a Hajdú Bihar Megyei 
Önkormányzat Közgyűlésének több 
cikluson keresztül volt tagja, a Haj-
dúnánás Városi Önkormányzat Kép-
viselőtestületében 1998-tól-2019-ig 
volt képviselő. 

Hosszú éveken keresztül a Város-
fejlesztési Bizottság elnökeként tevé-
kenykedett városáért.

Csiha Győző Ipari, Mezőgazdasá-
gi, Kereskedelmi Díjban részesült 
a Nánási Portéka védjegyhasználói 
közössége az elmúlt években az egész-
séges, helyben megtermelt élelmisze-
rek előállításában, értékesítésében és 
népszerűsítésében vállalt kimagasló 
munkájuk elismeréseként, valamint a 
fogyasztók szemléletformálása és a he-

lyi értékek iránti elköteleződésükért, 
lokálpatriotizmus erősítéséért. 

 A nánási emberek szorgalma, tehet-
sége találkozott akkor, amikor 2013-
ban megszületett Hajdúnánás első saját 
márkája a Nánási Portéka, mely helyi 
alapanyagokból, helyi termelők által 
előállított termékeket foglal magába. 
A védjegy megalkotásának célja több-
szörös: a helyi termelők támogatása, a 
megtermelt áru megkímélése a szállí-
tástól, helyi munkalehetőségek megte-
remtése, a szűkebb közösség erősítése, 
de legfőképpen a vásárlásra fordított 
pénz helyben tartása. A „szántóföld-
től az asztalig” gondolat szellemében 
árulják a portékáikat a védjegyhasz-
náló termelők nemcsak a városi piac 
pavilonjaiban, hanem számos helyi és 
környező település boltjaiban.

Az elmúlt évek alatt több száz hatá-
rainkon innen és túli rendezvényen, 
eseményen mutatták be a termelők 
portákáikat nagy sikerrel. 2015-ben 
az uniós Közös Agrárpolitika (KAP) 
kommunikációs díjának második 
helyezettje lett Brüsszelben a Nánási 
Portéka, mint márka. Érdemes ki-
emelni, hogy a 146 induló pályázó 
közül egyedüli magyarként a Nánási 
Portéka került be a legjobbak közé, s 
csupán 3 százalékkal maradt le az első 
helyezettől.

Ma már elmondható, a Nánási 
Portéka védjeggyel ellátott termékek 
megkerülhetetlen elemei a helyi pi-
ac kínálatának, a vásárlók keresik és 
preferálják a Nánási Portéka védjegy-
gyel ellátott helyi termékeket, mely 
számukra az elérhető, jó minőséget 
jelenti.

A Nánási Portéka mint védjegy 
nemcsak a márkát, a védjegyet jelenti 
és foglalja magába több annál, hiszen 
egy közösséget alkotnak: számos bál, 
kirándulás, közösségi események van-
nak már a termelők mögött.

Hajdúnánás Város Ifjú Reménysé-
ge Díjat vehetett át Varga Lehel ki-
emelkedő tanulmányi eredményeiért, 
valamint a gimnáziumi évei alatt ta-
núsított példaértékű közösségi mun-
kájának elismeréseként. 

Varga Lehel a Kőrösi Csoma Sán-
dor Református Gimnáziumban 
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végzett 2018-ban, a hat évfolyamos 
képzésben. Rendkívül színes, ka-
rizmatikus egyéniség. Érdeklődése 
szerteágazó, legyen az természettudo-
mány, zene, sport, vagy kutatómun-
ka. Középiskolai évei alatt mindvégig 
kitűnő tanulmányi eredményével, 
példamutató szorgalmával, kimagasló 
közösségi munkájával minden évben 
kiérdemelte a gimnáziumi közösség 
elismerését. 

Tanulmányai mellett a Hajdúnáná-
si FC igazolt játékosaként a labdarúgó 
egyesületben játszott. Megyei és regi-
onális tanulmányi és sportversenye-
ken nyújtott teljesítményéért rend-
szeresen díjazta Hajdúnánás Város 
Önkormányzata. 

Sok osztálytársával és évfolyam-
társával szoros barátságot ápol ma 
is. Elkötelezettsége, szeretete alma 
materéhez ma is változatlan. Segíti 
a beiskolázási munkát. Középiskolás 
éveiben két kedvenc területe volt: a 
matematika és a biológia. Szorgal-
mának és lenyűgöző akaratának kö-
szönhetően mindkét tantárgyat emelt 
szinten tanulta. Kimagasló eredmény-
nyel érettségizett. 

Az agrárium, a föld szeretete kis-
gyermekkorától beleivódott, így nem 
volt kétséges pályaválasztása. Jelenleg 
a Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, 
Élelmiszertudományi és Környezet-
gazdálkodási Karának mezőgazdasá-
gi mérnök szakos, végzős hallgatója. 
Már másodévesként elnyerte a Nem-
zeti Felsőoktatási Ösztöndíjat, és a 
Demonstrátori Ösztöndíjat.

Az alapszakos diploma megszerzése 
után célja a növényorvosi mesterszak 
elvégzése. Tanulmányai befejezése 
után Hajdúnánáson szeretne élni, 
dolgozni. Az egyetemen elért kiemel-
kedő eredményei, elméleti és gyakor-
lati tudása már most álláslehetőség 
felajánlását eredményezte.

Kabay János Közegészségügyi Díjat 
vehetett át Dr. Suhajda Éva a város 
lakosságának magas szakmai színvo-
nalon történő egészségügyi ellátása 
érdekében végzett több évtizedes ki-
emelkedő háziorvosi és foglalkozás-

egészségügyi szakorvosi tevékenysé-
gének elismeréseként

Dr. Suhajda Éva 43 éve szolgálja a 
hajdúnánási lakosokat. A debreceni 
Orvostudományi Egyetemen 1978-
ban szerzett orvosdoktori diplomát. 
Hygiénikus orvosként kezdett dol-
gozni az egyetem elvégzése után, majd 
körzeti orvosként folytatta tevékeny-
ségét, közben a foglalkozás-egészség-
ügyi szakorvosi szakvizsgát is sikere-
sen megszerezte.

Elkötelezettsége pályája és betegei 
iránt magáért beszél, nagy figyelmet 
szentel gyógyító hivatására. Tapaszta-
lataival és tanácsaival sokat segített –
és foglakozás-egészségügyi orvosként 
jelenleg is- segít a hozzáfordulóknak. 

Szakmai működését a lelkiismere-
tesség, a betegekkel való törődés, ala-
posság jellemezte. Szerény személyi-
sége, munkaszeretete, elhivatottsága 
példaértékű. Emberi magatartásával 
kiérdemelte a betegek és munkatársai 
elismerését

Maghy Zoltán Művészeti Díjat ve-
hetett át a nemzeti kultúra, a népmű-
vészet hagyományainak megőrzése és 
ápolása érdekében végzett értékköz-
pontú és kimagasló munkájuk elis-
meréseként a Bocskai István Általá-
nos Iskola Makláry Lajos Alapfokú 
Művészeti Tagintézmény néptánc-
művészeti ágának közössége. 

A tánc a test és a lélek harmóniája. 
A néptánc kapocs a múlt és a jelen 
értékei között. A néptáncosok, kü-
lönösen, ha tanítással ápolják, őrzik, 
tovább adják, az értékek hű őrzői. A 
magyar néptánc nem csupán a múlt 
visszhangja, hanem az egész magyar-
ság lelkének tükre. Megjelenik benne 
egész magyarságunk, történelmünk, 
örömünk és bánatunk. Abban a meg-
tiszteltetésben van részünk, hogy egy 
évtizede kiváló őrzők kezében kama-

tozik magyarságunk egyik kincse: a 
néptánc kultúrája. Tíz esztendeje mű-
ködik művészeti képzés formájában 
a több évtizedes múlttal rendelkező 
néptáncoktatás városunkban. 

Köszönhetően a hiteles, fáradha-
tatlan, kreatív néptáncoktatóinknak, 
a gyerekek szorgalmának, és a szülők 
támogatásának, néptánccsoportjaink-
ban jó hangulatú, eredményes oktatás 
folyik. A kiváló munka tetten érhető 
a néptáncórán szorgoskodó gyerekek 
csillogó szemében, de a megszámlál-
hatatlan díjakban is, melyet a szakmai 
zsűrik ítéltek oda országos vagy nem-
zetközi versenyeken. 

Köszönjük az előadásokon nyújtott 
és átélt élményeket, köszönjük a város 
hírnevének gyarapítását, köszönjük a 
táncházak közösségformáló hangula-
tát a Bocskai Általános Iskola Makláry 
Lajos Alapfokú Művészeti Tagintéz-
ményének néptánc művészeti ágában 
dolgozó néptánc pedagógusoknak: 
Bedő Melindának, Kis Varga Ágnes-
nek, Márton Attilának, Patalenszkiné 
Makkai Andreának.

Makláry Lajos Pedagógiai és Köz-
művelődési Díjat vehetett át Skop-
kó Istvánné a Kőrösi Csoma Sándor 
Református Gimnázium nyugalma-
zott pedagógusa több évtizedes pél-
daértékű pedagógusi, vezetői pályafu-
tása, valamint a gimnázium életében 
vállalt aktív közéleti tevékenysége és 
a közoktatás ügye iránti elkötelezett 
szerepvállalásának elismeréseként. 

Skopkó Istvánné nemzedékek sorát 
nevelte, oktatta a Kőrösi Csoma Sán-
dor Gimnáziumban 1977 szeptembe-
rétől megkezdett tanári pályája során, 
miután a Kossuth Lajos Tudomány-
egyetemen történelem-orosz nyelv és 
irodalom szakos középiskolai tanári 
diplomát szerzett.

Töretlen lelkesedés, hihetetlen 
munkabírás, magas szakmai színvonal 
jellemezte az intézményi élet minden 
területén: szaktanárként, osztályfő-
nökként, szertárfelelősként, munka-
közösség-vezetőként, a nyolc évfolya-
mos gimnáziumi képzés, a levelező 
tagozat koordinátoraként, megbízott 
intézményvezetőként, illetve általá-

nos igazgatóhelyettesként. Megbíz-
hatósága, életének és munkájának 
egyenletes ereje biztos támpontja volt 
gimnáziumunk mindennapjainak.

1979-től négy osztályt kísért el az 
érettségiig, akik mindenre odafigyelő, 
gondos, emberséges osztályfőnökként 
emlékeznek rá.

Általános igazgatóhelyettesként 
1996-tól dolgozott. Az intézményve-
zető közvetlen munkatársaként szemé-
lyesen felelt az iskola nevelési-oktatási 
céljainak megvalósításáért, előkészí-
tette az érettségi vizsgákat, részt vett 
az iskola működését meghatározó do-
kumentumok elkészítésében, iskolai 
rendezvényeket, versenyeket szerve-
zett, koordinálta a tankönyvrendelést 
– néhány kiragadott példa a számta-
lan feladat közül, amit példaértékű 
lelkiismeretességgel végzett. Emellett 
állandóan gyarapította szakmai, pe-
dagógiai, vezetési ismereteit, akár 
önképzéssel, akár tanfolyamokon va-
ló részvétellel. Szerényen, csendesen, 
soha nem hivalkodva, inkább a hát-
térben fáradhatatlanul munkálkodva 
tevékenykedett, másokat mindig csak 
kérve, de soha nem utasítva egy-egy 
feladat elvégzésére.

2018-as nyugdíjba vonulása után 
sem szakadt el szeretett közösségétől, 
hiszen elhivatottan vesz részt a Gim-
názium és az Egyházközség életében. 
Nevéhez fűződik az iskolai helytör-
téneti kiállítás (az iskolamúzeum) 
megvalósítása, folyamatos gondozá-
sa. A Hajdúnánási Református Egy-
házközség Presbitériumának oktatá-
si tanácsadójaként segíti az iskolák 
szakmai munkáját. Tapasztalt, átfogó 
tanügy-igazgatási ismeretei az intéz-
mények pedagógiai és ellenőrzési fel-
adatait jelentős mértékben segítik. Az 
Igazgatótanács tagjaként felelősség-
teljesen, tevékenyen vesz részt a gim-
názium oktató-nevelő munkájának 
felügyeletében, tanácsával támogatja 
az intézményt. 

Életével és munkájával nemcsak a 
diákok, de a kollégák számára is pél-
daképül szolgál.

Polgármesteri Elismerő Oklevelet 
vehetett át a Hajdúnánási Állatvé-
dő Alapítvány, az elmúlt években a 
kóbor állatok befogadásáért, meg-
mentésükért és a mindennapokban 
az önkéntes állatvédők által végzett 
feltétel nélküli, áldozatos munkájuk 
elismeréseként. 

Az alapítvány szándéka szerint fő 
célkitűzésének a Hajdúnánási gyep-
mesteri telepre jutott kutyák mentését 
tűzte ki. Sajnos feladatuk ennél jóval 
szélesebb, mivel még mindig nagyon 
sok állatot kell menteniük a felelőtlen 
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állattartók viselkedése miatt. Segítik 
a hajdúnánási gyepmesteri telepre 
kerülő állatok kezelését, gazdásítását 
és igyekszenek segítséget nyújtani a 
helyi kóbor állatok helyzetének meg-
oldásában is. Munkájukat felajánlá-
sok, önkéntes aktivisták, ideiglenes 
befogadók segítik. Nagy szerepük van 
a jogszerű állattartás terjesztésében, 
a gyerekek érzékenyítésében, hogy 
felelősen gondolkodjanak környeze-
tükről, az állatokról. Tevékenységü-
ket elhivatottan, idejüket, energiáikat 
nem kímélve végzik, példát mutatva a 
településen élőknek.

Polgármesteri Elismerő Oklevelet 
vehetett át Magyar István hajdúka-
pitány, évszázados hajdú múltunk, 
örökségünk, Bocskai István fejedelem 
emlékének fennmaradását méltó mó-
don őrző és ápoló Hajdúk Világtalál-
kozója rendezvény hagyományőrző 
csapatainak főkapitányaként áldoza-
tos és nagy szakmai alázattal, valamint 
kimagasló teherbírással végzett mun-
kájának elismeréseként.

A hajdúvitézek hagyományainak 
felélesztése, azok megőrzése, a kö-
zösségi összetartozás, a helyi identi-
tás erősítése, valamint a generációk 
közötti kapcsolatteremtés a célja a 
Hajdúk Világtalálkozójának, amely 
elválaszthatatlanul összeforrott Ma-
gyar István hajdúkapitány nevével. A 
Hajdúk Világtalálkozója első 2014-es 
megrendezés óta a Bocskai Angyalai 

Hajdúcsapat Hagyományőrző Egye-
sület vezetőjének kimagasló szakmai 
tudása, vezetői kvalitása és elhivatott, 
személyes hozzáállása tette lehetővé a 
hagyományőrző hazai és nemzetközi 
csapatok egyre bővülő jelenlétét, va-
lamint azt, hogy a hajdúk korát idé-
ző öltözetben és fegyverzettel kiálló 
csapatok seregszemléje, a csoportok 
bemutatkozása és az élethű harci jele-
netek mindannyiunkban erősítették a 
történelmi hajdú öntudatot.

Polgármesteri Elismerő Oklevelet 
vehetett át a „Hídépítés határon 
innen és túl” program közössége, 
anyaországunk határain kívüli terü-
leteken, kisebbségben és szórvány-
ban élő magyarjaink kultúrájának, 
hagyományainak megmaradásáért, 
valamint az identitásmegőrző, közös-
ségépítő és anyanyelvápoló szerepéért 
hosszú éveken át tevékenykedő áldo-
zatos és kimagasló munkájuk elisme-
réseként. 
„Van, aki árkot épít, és van, aki hidakat.”

Tíz éve épül az a közösség, mely a 
távolságtól függetlenül építi a hida-
kat, ápolja a kapcsolatokat. Szavakkal 
nehezen kifejezhető érdeme van sok 
száz határon túl élő gyermek és család 
támogatásában azoknak a hajdúnáná-
si lakosoknak, elsősorban a Bocskai 
Iskola és a Hajdúnánási Óvoda pe-
dagógusainak, diákjainak, akik egy 
évtizede építik a hidat a határon túl 
élő közösség és Magyarország között. 
A partiumi gyerekek elsősorban a 
magyar történelem, hagyomány, kul-
túra iránt érdeklődtek a foglalkozá-
sok alatt, a Kárpátaljai szerény anyagi 
körülmények között élő települések 
gyermekei számára viszont élelem, 
gyógyszer és ruházati támogatást is 
sikerült évről-évre megszervezni vá-
rosunk segítőkész lakosai támogatá-
sával. A “Hídépítés határon innen és 
túl” programban az elmúlt egy évti-
zed alatt félszáz hajdúnánási felnőtt és 
több száz tanuló vett részt. 

Polgármesteri Közösségi Díjban 
részesült Pál Sándor-Krisztián cím-
zetes rendőr főtörzs-zászlós Hajdúná-
nás város közbiztonságáért kifejtett 
kimagasló szakmai tevékenységének 
elismeréseként. 

Pál Sándor Krisztián 1994. szept-

ember 1-jén szerelt fel a Rendőrség 
hivatásos állományába. Szolgálatát 
a Balmazújvárosi Rendőrkapitány-
ságon járőrként kezdte, majd 1997. 
szeptember 1-jétől bűnügyi techni-
kusként teljesített szolgálatot. 2012. 
február 16. hatállyal került áthelye-
zésre a Hajdúnánási Rendőrkapitány-
ság Bűnügyi Osztályának állományá-
ba, bűnügyi technikus beosztásba.

Munkáját a legjobb tudása szerint 
és magas szakmai színvonalon végzi.  
Fogékony, kreatív, határozott egyé-
niség, döntéseiért, intézkedéseiért 
vállalja a felelősséget. A Hajdúnánási 
Rendőrkapitányság illetékességi te-
rületén, ezen belül Hajdúnánás vá-
rosban végzett szakmai tevékenysége 
nagyban hozzájárult a rendőrkapi-
tányság által elért, az önkormányzat 
által is elismert eredményekhez, az itt 
lakó állampolgárok szubjektív bizton-
ságérzete javításához, a város javuló 
közbiztonságának megteremtéséhez.

Polgármesteri Közösségi Díjban ré-
szesült Berkes István mentő – tech-
nikus kimagasló szakmai munkájának 
elismeréseként. 

Berkes István mentő-technikus 
2008. nyara óta dolgozik a Hajdú-
nánási Mentőállomáson. Ebben az 
évben a kiemelten fontos járványügyi 
mintavételezési ponton teljesített ma-
gas színvonalú többlet szolgálatot, 
továbbá a nyáron indult, mentőszol-
gálat által működtetett sürgősségi 
ügyeleti programban is sikeresen vett 
részt, mely a betegek megelégedésére 
szolgált. Munkájában precíz, kitar-
tásában példaértékű. Betegellátások 
során szakmai felkészültsége, elhiva-
tottsága, és rátermettsége több alka-
lommal hozzájárult a betegek magas 
szintű eredményes ellátásához.

Polgármesteri Közösségi Díjat ve-
hetett át Ádám Attila tűzoltó főtörzs-

őrmester a tűzoltóság állományában 
végzett kimagasló szakmai tevékeny-
ségének elismeréseként. 

Ádám Attila 2009-ben kezdte hiva-
tásos tűzoltói szolgálatát a Hajdúná-
nási Tűzoltóparancsnokságon, mint 
beosztott tűzoltó. Az évek során a 
tűzoltó technikai eszközök, felsze-
relések kezelését magas színvonalon 
elsajátította, kezelői jogosítványt 
szerzett az összes tűzoltószerre. 2012-
től gépkocsivezetői feladatokat lát el, 
mely beosztásban bizonyította vezetői 
képességét, rátermettségét és szakmai 
tudását. 2016-tól jelenlegi szolgála-
ti beosztása mellett műszaki felelős 
feladatkör ellátásával van megbízva. 
mely során irányítja a gépjárműveze-
tők munkáját és ellenőrzi a tűzoltó-
parancsnokság kezelésében lévő gép-
járművek tervszerű karbantartását, 
javítását. Munkavégzését az alaposság 
és a körültekintés jellemzi. 

Polgármesteri Közösségi Díjat ve-
hetett át Ambrus Antalné, a Hajdú-
nánási Polgárőr Egyesületben végzett 
kimagasló és lelkiismeretes tevékeny-
ségének elismeréseként. 

Ambrus Antalné az egyesület meg-
alakulása óta oszlopos tagja a szer-
vezetnek. Szolgálatadásban élenjár, 
fáradhatatlanul és önzetlenül végzi 
munkáját, polgárőri magatartása pél-
daértékű.

Minden kitüntetettnek szívből 
gratulálunk olvasóink nevében is, 
további munkájukhoz jó egészséget 
és hasonlóan sikeres esztendőket kí-
vánunk. 

(HNU) – fotó: Girus Zsolt
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A TOP CLLD-ben megvalósuló városi fejlesztések 
népszerűsítése a helyi közösségek körében

Projekt azonosító száma: TOP-
7.1.1-16-H-ESZA-2019-00148

A Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Program keretében a Haj-
dúnánási Helyi Akciócsoport 2018. 
szeptember 1-től pályázati kiíráso-
kat hirdetett meg.
 A TOP-7.1.1-16-2016-00075 azo-
nosító számú, „…még egy lépés 
kell, hogy itt legyél!” című projekt 
keretében megjelent helyi felhívá-
sokra széles körben pályáztak civil 
szervezetek, intézmények, vállalko-
zások. A megvalósított projektek 
hozzájárultak a közösség fejlődésé-
hez és olyan életminőségbeli válto-
zásokat eredményeztek, amelyeket 
a közösség tagjai magukénak érez-
hettek. 

NÁNÁSI HAJDÚ BOKRÉTA 
HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET

Hagyományőrző Aratók Találkozója
A Hajdúnánási Hagyományőrző 
Aratók Találkozóján 2019-ben már 
11. alkalommal lehettünk szemta-
núi annak, hogy milyen eszközök-

kel, hogyan zajlott nagyszüleink, 
dédszüleink idejében az aratás. Az 
aratónapra több mint tíz csapat 
nevezett, köztük Hajdúnánás egyik 
testvérvárosa Ustron is, akiknek tag-
jai szintén kaszát vettek kezükbe, s 
megmutatták, hogyan is néz ki egy 
tradicionális aratás. 

A találkozóra a helyi kis közösségek 
tagjain kívül ezúttal is a környező tele-
pülések kertbarát körei, hagyomány-
őrző csoportjai érkeztek. A jelentkező 
csapatok aratóverseny keretében mér-
ték össze tudásukat, ahol a zsűri első-
sorban az aratás minőségét és mennyi-
ségét értékelte. 

A látogatók betekintést nyerhettek 
a szalmakalap készítés rejtelmeibe, 
emellett a Hajdúnánási Helyi Sajá-
tosságok munkatársai kézműves fog-
lalkozásokat tartottak gyerekeknek és 
felnőtteknek egyaránt. A délutántól 
késő estig tartó színpadi programok 
során egymást követték a jó hangula-
tot fokozó népzenei formációk, nép-
dalkörök.

HAJDÚNÁNÁSI DOMINÓ 
DIÁKSPORT EGYESÜLET

Ökonap 2019: Családi nap kereté-
ben, környezetszépítést végeztek az 
egyesület tagjai a tó csónakház felőli 
részén. A gyerekek szülők, nagyszü-
lők segítségével nádat vágtak, a víz-
felületet szélesebbé, hajózhatóbbá 
tették és megtisztították a vizet. Ez-
zel a programmal a környezettudatos 

magatartás kialakítását és fejlesztését 
valósították meg. A közös munka jó 
lehetőséget teremtett a generációk 
közötti együttműködésre, valamint a 
meglévő közösség bővítésére, csapat-
építésre. 

Vízválasztó hétvége és vízitúra: 
A rendezvény a Termál-tó partján és 
a strandon, valamint szállásként, a 
Bocskai Iskola kollégiumában való-
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sult meg. Az egész napos evezést a ho-
mokfoci, úszóbajnokság, kosárlabda 
versenyekkel tették még változatosab-
bá. A kétnapos rendezvényen mind-
három generáció tagjai aktív részesei 
voltak a programsorozatnak. 

Sárkányhajó bajnokság és Sár-
kányláng, Tókörös bajnokság:
A sportágválasztás ezeken a napokon 
a kajak-kenu sporttal, a sárkányhajó-
val megismerkedők rendezvénye volt. 
A Sárkányhajó Fesztiválon a zene, a 
jókedv kapta a főszerepet. Az első nap 
cégek, baráti társaságok, civil egyesü-
letek, családok vettek részt tizenkét 
fős csapattal, akik indultak a Sárkány-
láng Főzőversenyen is. A második 
napon az amatőr sportolók kaptak 
lehetőséget versenyzésre. Az aprób-
bak önmentési és ügyességi feladato-
kat hajtottak végre. A HDDSE mel-
lett Tiszaújváros, Szolnok, Miskolc, 
Budapest egyesületeinek legjobbjai 
gyűjthettek be érmeket és kupákat. 

Karácsonyi evezés és téli játékok: 
Decemberben karácsony és szilveszter 
között már több éve karácsonyi evezést 
tart az egyesület, melyre a 2017-es évtől 
a környező települések szakosztályait is 
meghívják. Az egész délelőttöt betöltő 
program először játékos sportolással 
kezdődött, majd az idősebb korosztá-
lyok a Termál-tó meleg vízén eveztek. 
A bátrabbak felöltötték jelmezeiket 
(Mikulás, Jegesmedve, Krampusz, 
Rénszarvas), így tették színesebbé a 
rendezvényt. Közben igazi közösség-

építés történt a főzés során. Az eltérő 
generációkba tartozó családtagok, ba-
rátok a sportolók számára meleg teát és 
ebédet főztek. A legidősebbek közül a 
nagyszülők is aktívan kivették a részü-
ket, a családok apraja, nagyja elkísérte 
gyermekét és bekapcsolódtak a játé-
kokba. A kis óvodások is megtalálták 
a nekik tervezett feladatokat, ezáltal 
érzékenyítés is folyt a sportág iránt. A 
játékos vetélkedő végén a legjobbakat 
éremmel jutalmazták, valamint min-
denkit, aki teljesítette a versenyszámo-
kat, elismerésben részesítettek. 

 
OKKAL-MÁS-OKKAL 

IFJÚSÁGI EGYESÜLET

Gasztro - kavalkád
A Hajdúnánási Gyógyfürdő előtti té-
ren maradandó élménnyel, kézműves 
sörrel, ínyenc ételekkel, neves mes-
terszakácsokkal és fergeteges hangu-

lattal várt mindenkit 2019 nyarán a 
Gasztrosétány elnevezésű rendezvény, 
melynek kiemelt célja a megfelelő 
környezet – és életmódkultúra fej-
lesztése, a Hajdúnánási Gyógyfürdő 
előtti közösségi tér programokkal való 
megtöltése. 

A program kitűnő alkalmat bizto-
sított a helyi lakosság identitásának 
erősítésére, a gasztronómiai élmények 
biztosítására a generációk közötti in-
terakciók megvalósításával. A rendez-
vény célja nem a fesztiválok sorának 
bővítése, hanem a helyi értékekre, 
ízekre építve egy olyan rendezvény 
életre keltése, amely a minőségi alap-
anyagok felhasználásával ötvözi a 
környező települések, régiónk gaszt-
ronómiáját és a magas színvonalon al-
kotó mesterszakácsok, séfek tudását. 
A környező települések is képviselték 
magukat termékeikkel és főzéstudo-
mányukkal, úgymint Hajdúhadház 
és Nyíradony, valamint Erdőbénye. 
Érdekesség volt a programon a zöld-
ségfaragás, valamint a Nánási Portéka 
termékei is megtalálhatóak voltak a 
rendezvényen. A színpadon énekesek 
és zenekarok szórakoztatták a vendé-
geket.

 

HAJDÚNÁNÁSI REFORMÁTUS 
EGYHÁZKÖZSÉG

Templomkert-megújulás
A Hajdúnánási Református Egyház-
község sikerrel pályázott TOP-CLLD 
forrásra, mely a hajdúnánási reformá-
tus templom kertje komplex meg-
újulását segítette elő. A TOP-CLLD 
keretből megtörtént a kert öntöző 
rendszerének előkészítése, valamint a 
füvesítés, parkosítás. 

2019. tavaszán kezdődött a munká-
latok sora, a templomkert rehabilitá-
ciója, szerkezeti megújítása.

A sétány-nyomvonal és a virágágyá-
sok strukturális kialakítása, valamint 
az öntözőrendszer kiépítése után kö-
vetkezett a tereprendezés, a kertépí-
tés, füvesítés. Fodorné Szarvas Tímea 
kertépítő mérnök tervei alapján ké-
szült el a templom kert parkosítása. 
Szükséges és elengedhetetlen mérték-
ben, szakvélemény alapján történt a 
kert fáinak válogatása, a beteg és in-
vazív fák cseréje. Évelő növényekkel, 
tájspecifikus dísznövényekkel szépült 
meg a zöldfelület.

Az Egyházközség további terveiben 
szerepel, hogy olyan park részeket 
alakítsanak ki, ahol az egyéni elcsen-
desedésre és a közösségi találkozásra 
is méltó hely alakul ki. A templom-
kertben elhelyezésre kerülnek olyan 
műtárgyak is, amelyek egyház-és 
helytörténeti emlékezés szimbolikus 
megjelenítői lesznek.
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Az olvasó gyerekből lesz a gondolkodó felnőtt
A diákjaink által választott mottóval 
fogtunk bele egy nagy közös olvasásba 
református iskolánkban és óvodánk-
ban. Ezekben a hetekben, az adventi 
elcsendesedés időszakában, segítséget 
szeretnénk adni egymás számára a 
digitális méregtelenítéshez. Megél-
hetjük, milyen érzés kézbe venni a 
könyvet, aminek illata, zamata, han-
gulata van. Ugyan nem rezeg, csipog, 
foszforeszkál, de mégis szórakoztat, 
kikapcsol, sőt elvarázsol!

Elborzasztó statisztikákból látjuk, 
hogy évről évre kevesebbet olvasnak a 
fiatalok, mert a kütyük az erősebbek. 
Versenyt futunk a technikával, úgy 
tűnik, legyűr bennünket, hiába loho-
lunk utána. …Bezzeg egy jó könyv! 
…Képes csökkenteni a stresszt, rela-
xál, új tudást, műveltséget ad, szélesíti 
a látókört, bővíti a szókincset, szociá-
lisabbá tesz…

A tudósok arra az eredményre ju-
tottak, hogy aki heti 3-4 órát tölt 
igazán tartalmas olvasmány társasá-

gában, annak ellenállóbb lesz a szer-
vezete. Egy pozitív üzenetű könyv 
olvasása során endorfin szabadul föl, 
amitől javul a közérzetünk. Ha egy jó 
könyvvel zárjuk a napot, az elalvásban 
is segít! Az olvasás egészségünkre gya-
korolt pozitív hatásai közismertek.

Olvasásprojektünk során szeret-
nénk hangsúlyozni diákjaink szá-
mára, hogy az olvasás is egy olyan 
tevékenység, amellyel képesek lehet-
nek egyensúlyt teremteni digitalizált 
világunkban.

Iskolafalunk bölcs baglyai hirde-
tik, miért is jó olvasni. A gyerekek 
az aulánkban lévő szabadpolcokról 
kölcsönözhetik a könyveket, melyek 
felajánlások során érkeztek hozzánk. 
(Ezúton is szeretnénk kifejezni hálás 
köszönetünket a városi könyvtárnak 
és a szülőknek.)

Néhány betűfaló kisdiákunk iskolai 
áhítatunkon kedves könyveit mutat-
ta be, s ajánlotta kortársai számára, 
melyekből kvízjátékot is tartanak. 

Szurkosné Inci nénink pedig az is-
kola felnőtt dolgozóinak javasolta el-
olvasásra Széchenyi Zsigmond egyik 
vadásznaplóját. Osztályaink, ovis 
csoportjaink élményszerű felolvasá-
sokon, könyvtári foglalkozásokon is 
részt vesznek. Óvó nénik, tanítók, 
tanárok gyermekkoruk mesekönyveit 
veszik kézbe, s könyvtári felolvasások-
kal vidámítják meg az esős-borús őszi, 
téli napokat.

Megújult iskolai könyvtárunk - 
mely immár Szabóné Marth Éva 
nevét viseli - tovább folytatja a köny-

vek gyűjtését. Kérünk minden ked-
ves olvasni szerető nánási lakost, ha 
szándékában áll gyermekeknek szóló 
könyvekkel támogatni a Hajdúnánási 
Református Általános Iskolát és Óvo-
dát, juttassa el hozzánk adományát!

Szeretettel kívánok életre szóló ol-
vasmányélményeket, áldott ünnepe-
ket, egészségben bővelkedő hétköz-
napokat minden kedves olvasónak:

Lukácsné Tompa Zsuzsanna

A FÉNY születése
„-… mindig és mindig:
bűnökben édesült, iramult napok
habjaiban fuldokló emberek,
egy szalmaszállal tudjátok-e ?
talán a menthetetlent mentitek.
-…kívül és belül:
poklosan örvényült, háborult világ,
de a remény sohasem meghaló,
ha minden utolsó szalmaszál
ABBÓL A JÁSZOLBÓL VALÓ!”
(Nagy Gáspár: Jegyezvén szalmaszállal)
Álom hava, télelő, december. Ezek az 
elnevezések nagyjából lefedik a kará-
csony előtti heteket. Ezt az időszakot 
adventnek is nevezzük. Adventus 
Domini, vagyis az Úr eljövetele. Má-
ra ebből már csak az advent maradt 
és nem az eljövetelt hangsúlyozzák, 
hanem egy ügyesen átcsúsztatott je-
lentést kap a szó, mintha várakozást 
jelentene. Nem lehet persze kifogásol-
ni a várakozás szót sem az ünnep, a 
karácsony tekintetében, de valójában 
eltereli a lényegről, a karácsony valódi 
tartalmáról a figyelmet.

Közismert tény, hogy az esztendő 
ezen időszakában folyamatosan rövi-
dülnek a nappalok. Kevés a természe-
tes fény, s ez egészen december 21-ig, 
a téli napfordulóig tart, amikor a Nap 
a Baktérítőnél, a Föld déli féltekéjénél 
jár, s nálunk ekkor van tél. A napfor-
duló után azonban egy-egy perccel 
hosszabbodnak a nappalok, hogy a 
világosság fokozatosan úrrá legyen a 
sötétségen. Ebben a sötét, beszűkült 

lelkünknek is nehéz időszakban kell 
megszületni a Fény Fiának, Jézusnak.

A civilizált, modern életet élő em-
berek bár ismerhetik ezeket a tudomá-
nyos és természeti törvényszerűségeket, 
mégsem érdekli sokukat, mert már 
nem része mindennapjaiknak, élet-
módjuk megváltozott. Nem számít, 
hogy már délután 4 órakor sötét van 
és reggel 7-kor még nem kel fel a Nap, 
ugyanis van mesterséges fény, elektro-
mosság. Nem kell tűzifát gyűjteni és 
fát vágni, mivel központi vagy távfűtés 
gondoskodik otthonunk melegéről, s 
ráadásul nem vagyunk egymásra utalva 
munka szempontjából sem.

A Fény Fia, Jézus eljövetele helyett 
az emberek egy része a karácsonyi dísz-
kivilágítást és a saját házak, épületek, 
kertek kidíszítését választja. Ezekben 
a napokban a települések utcái, terei 
is fényfűzérekkel lesznek teli. Sajnos 
nem mindenhol láthatjuk a karácsony 
legfontosabb jelképét, a betlehemi já-
szolt, a szent családot és a jelenet egyéb 
fontos szereplőit. Fenyőfát azonban 
szerencsére szinte mindenhol állítanak 
az ünnep tiszteletére.

Le kell azonban szögeznünk, hogy 
a betlehem és a fenyőfa nem alkuké-
pes jelképek. Ha melléjük teszünk 
egy ízléstelen műanyag szánkót és egy 
hóembert, akkor sajnos az utóbbiak 
veszik át az irányítást, azok hatnak, s a 
karácsony üzenete elsikkad. Egy bet-
lehem helye egy főtéren a templom 

közelében van és nem egy hóember 
társaságában. Ez kivételesen nem ízlés 
vagy megfelelés kérdése, mivel a fel-
soroltak közül csak kettő kapcsolódik 
e páratlan jelentőségű ünnephez és a 
többi nem.

A karácsonyt is a húsvéthoz hason-
lóan böjt előzi meg, mely nem csak 
bizonyos ételek és italok elhagyását ír-
ja elő,hanem tiltja a zenés, táncos mu-
latságokat is. Gyakran szokták mon-
dogatni, hogy karácsony előtt vagy 
éppen pont az ünnepkor az emberek 
sokszor összevesznek, rosszkedvűek, 
fáradtak, holott a szeretet kellene, 
hogy áthassa ezt a jeles napot. Talán 
elkerülhetőek lennének ezek a kelle-
metlenségek, ha nem karácsony előtt, 
ún. év végi záróbulikon eresztenénk 
ki a gőzt, hanem lehetőségünk szerint 
minden nap csupán egy kicsit ráhan-
golódnánk és készülnénk az ünnepre. 
Ami évszázadokon keresztül bevált, az 
nekünk is segíteni fog. 

Azon természetesen nem tudunk 
egyhamar változtatni mai életünkben, 
hogy ami most év vége, az régen az 
év eleje volt. Az egyházi év ugyanis az 
adventtel kezdődik, a naptári év pedig 
azzal ér véget. Reménykedhetünk ab-
ban, hogy ez jól van így, de mégiscsak 
összezavar mindent, felborítja a ren-
det, rosszul hat ránk. Talán újdonság 
sokak számára, hogy amit mi hivatalos 
évnek, naptári évnek hívunk, az csu-
pán a 17. századtól kezdődik január 

1-vel. Ezt a napot, mely egyébként a 
kiskarácsony nevet is viseli, gonoszjá-
ró napként tartották számon.

Végezetül csupán annyit kérnék 
minden Kedves Olvasótól, hogy 
őszintén gondolja magában végig azt, 
hogy figyelmen kívül lehet-e hagyni 
karácsonykor azt a történelmi tényt, 
hogy megszületett Jézus? Ha e tudo-
mányosan is igazolt tény ellenére ezek 
után az a gondolat van valaki fejében, 
hogy ugyanolyan nap ez, mint a töb-
bi, akkor felebarátunknak érdemes 
olyan munkát vagy munkahelyet vá-
lasztani, ahol december 25-én és 26-
án is dolgozni kell.

Mi pedig megnézzük a fa alatt, 
hogy valóban megszületett-e és ott 
van-e a jászolban a kis Jézus, a Meg-
váltó, a Fény Fia. Ha ott van, akkor 
Ő mindig erősíteni fog bennünket, 
hogy higgyünk ebben a gondolatban: 
„szent időben, szent helyen megújul a 
világ, s a szent idő visszatér!”

Boldog magyar karácsonyt kívánok 
mindenkinek!

Nagyné Józsa Beáta

Betlehemezők
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Szállítási napokon a hulladékot reggel 6 óráig kérjük kihelyezni 
a közterületre!

Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

Várakozással teli tesztelés 
a téren...

Koronavírus mintavételi pont nyílt 
még a múlt esztendőben, 2020. no-
vember 18-án a Köztársaság téren a 
volt kollégium épületében. Szükséges 
volt az intézkedés, a nánásiak érdekét 
szolgálja. Szerintem jó a helyszín ki-
választása is. Jó abból a szempontból, 
hogy nem a rendelőintézetben helyez-
ték el. Elkülönítették a járványkeze-
lést a napi általános betegforgalomtól.

Közeledett advent első vasárnapja. 
Valaki kitalálta, hogy új helyszínen, a 
volt kollégium előtt állítják fel a betle-
hemi jászolt. Nem rossz az ötlet, de... 

Ha eddig mindig ez 
lett volna a helye, 
akkor most tényleg 
elvinni és nem ide-
hozni kellett volna.

Elérkezett 2021 
adventje. A járvány 
sajnos velünk ma-
radt. Maradt min-
den a helyén, mint 
egy éve. Látszólag jól 

meg van egymás mellet 
a két helyszín. A látszat 

néha csalóka...
Azt nem lehet tudni, hogy a náná-

si ponton tesztelt embereknek hány 
százaléka lesz pozitív. Statisztikai is-
meretek nélkül is biztonsággal ki le-
het jelenteni, hogy itt sokkal nagyobb 
valószínűséggel lehetett találkozni ví-
rushordozó emberekkel, mint bárhol 
a városban.

Nábrádi Benedek

A hóember monológja: Csak jönnek és jönnek...

Emléktábla avatás 

Emléktábla került a főtéren az 
1956-os emlékmű szomszédságába, 
az 1956. december 1-én mártír halt 
Dankó Balázs István tiszteletére. 
Az eddig ismeretlen ’56-os hős ki-
létére a Magyar Politikai Foglyok 
Szövetségének Hajdú-Bihar Megyei 
Szervezete derített fényt levéltári 
kutatások alapján, és helyezett el 
emléktáblát Hajdúnánás Város Ön-
kormányzatának támogatásával.

1956 velünk élő történelem. Bár 
már 65 év telt el azóta, de úgy tűnik, 
még számtalan felderítetlen eset lehet 
a történelem feneketlen zsákjában. 
Ilyen Dankó Balázs István mártírhalá-
la is, amelyre a Magyar Politikai Fog-
lyok Szövetségének megyei szervezete 
derített fényt, és állíttattak tiszteletére 
emléktáblát, amelynek avatására de-
cember 1-én, halálának 65. évfordu-
lóján került sor.

Az ünnepségen megjelenteket 
Nagyné Legény Ildikó alpolgármester 
asszony köszöntötte, aki háláját fejez-
te ki a rendíthetetlenül kutató szerve-
zetnek, hogy Hajdúnánás esetében is 
fényt derítettek egy eddig ismeretlen 
mártír kilétére. Avató ünnepi beszédet 
Lánczy Lajos a Magyar Politikai Fog-
lyok Szövetsége Hajdú-Bihar Megyei 
Szervezetének elnöke mondott, aki 
emlékeztetett arra a véres megtorlás-
ra, amely a forradalom leverése után 
következett, és aminek áldozata lett 
Dankó Balázs István is. Ez a történet 
azért is érdekes, mert eddig nem volt 
tudomásunk arról, hogy itthon ha-

lálos áldozata lett volna a megtorlás 
napjainak, amibe még bőven belefért 
december 1-e is. Ami az is jelzi, hogy 
sok helyütt november 4-ét követően 
még hetekig ellenállás volt valamilyen 
tekintetben.

Mint Lánczy úr elmondta, az eset a 
rendőrség akkori épületében történt, 
a Bocskai utca 17. szám alatt. Azon 
a napon, 1956.december 1-én, Szol-
nokról vezényeltek Hajdúnánásra 
egy katonai különítményt, amelyben 
Dankó Balázs is ott volt, mint sorka-
tona. A szűkszavú levéltári feljegyzés 
csak annyit közölt, hogy szívlövés 
következtében elvérzett. Hogy mi, és 
pontosan hogyan is történt, az már 
valószínű örökre titok marad, hiszen 
a még élő rokonság sem tudott fel-
világosítással szolgálni. Ilyenkor jut 
eszünkbe a jól ismert mondás; ha azok 
a bizonyos falak beszélni tudnának! 

Az avatóbeszédet követően az em-
léktáblát Nagyné Legény Ildikó al-
polgármester asszony, Lánczy Lajos a 
Magyar Politikai Foglyok Szövetsége 
Hajdú-Bihar Megyei Szervezetének 
elnöke és Tiba István országgyűlé-
si képviselőnk leplezték le, majd a 
folytatásban Dankó Balázs István 
emléktábláját városunk történelmi 
egyházainak lelkipásztorai szentelték 
és áldották meg. 

Az emléktábla felavatása a kegyelet 
virágainak elhelyezésével zárult. 

(HNU) – fotó: Girus Zsolt

Lánczy Lajos

Az emléktábla leleplezése: Tiba István, 
Lánczy Lajos és Nagyné Legény Ildikó
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Pályázati felhívás
Hajdúnánás Városi Önkormányzat 

Képviselő-testülete
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § 

alapján 
pályázatot hirdet

a Hajdúnánási Óvoda

óvodavezető (magasabb vezető) 
beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony idő-
tartama: 
határozatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: Teljes mun-
kaidő 
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 
2022. július 01-től 2027. július 31-
ig szól.
A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4080 Hajdúná-
nás, Magyar u. 104. szám
A beosztáshoz tartozó, illetve a ve-
zetői megbízással járó lényeges fel-
adatok:
Az irányadó jogszabályokban megha-
tározott feladatok ellátása, az intéz-
mény törvényes működtetése, takaré-
kos gazdálkodás, munkáltatói jogok 
gyakorlása. 
Illetmény és egyéb juttatások:
Az illetmény megállapítására és a jut-
tatásokra a közalkalmazottak jogállá-
sáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szó-
ló 2011. évi CXC. törvény, valamint 
a pedagógusok előmeneteli rendszeré-
ről és a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény vég-
rehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 

30.) Korm. rendelet rendelkezései az 
irányadók.
Pályázati feltételek:
– felsőfokú óvodapedagógus végzett-

ség,
– pedagógus-szakvizsga keretében 

szerzett intézményvezetői szakkép-
zettség,

– legalább négy év pedagógus-mun-
kakörben, vagy heti tíz tanóra vagy 
foglalkozás megtartására vonatko-
zó óraadói megbízás ellátása során 
szerzett szakmai gyakorlat,

– a nevelési-oktatási intézményben 
pedagógus-munkakörben fennál-
ló, határozatlan időre, teljes mun-
kaidőre szóló alkalmazás vagy a 
megbízással egyidejűleg pedagó-
gus-munkakörben történő, hatá-
rozatlan időre, teljes munkaidőre 
szóló alkalmazás,

– magyar állampolgárság, vagy külön 
jogszabály szerint a szabad mozgás 
és tartózkodás jogával rendelkező, 
illetve bevándorolt vagy letelepe-
dett személy,

– tizennyolcadik életév betöltése,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet,
– vagyonnyilatkozat tételi eljárás le-

folytatása. A pályázat elbírálásánál 
előnyt jelent:

– közoktatási vezető szakirányú vég-
zettség

– vezetői gyakorlat
A pályázat részeként benyújtandó ira-

tok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz,
– a végzettséget, szakképzettséget, va-

lamint szakmai gyakorlatot igazoló 
okiratok másolatai,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésé-

re vonatkozó program,
– három hónapnál nem régebbi ható-

sági erkölcsi bizonyítvány,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati 

anyagban foglalt személyes adatai-
nak a pályázati eljárással összefüg-
gésben szükséges kezeléséhez hoz-
zájárul,

– nyilatkozat arról, hogy a pályázatot 
elbíráló képviselő-testületi ülésen a 
pályázó nyílt vagy zárt ülés tartását 
kéri.

A beosztás betölthetőségének idő-
pontja: A beosztás legkorábban 
2022. július 01. napjától tölthető be.
A pályázatok benyújtásának határ-
ideje: 2022. február 28.
A pályázati kiírással kapcsolatosan to-
vábbi információt Dr. Kiss Imre nyújt, 
az 52/381-411/104 telefonszámon.
A pályázat benyújtásának módja: 
Személyesen, vagy postai úton a 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
Képviselő-testülete címére történő 
megküldésével (4080 Hajdúnánás, 
Köztársaság tér 1. szám), vagy elekt-
ronikus úton, a polghiv@hajdunanas.
hu címre történő megküldéssel. Kér-
jük a borítékon feltüntetni a beosztás 
megnevezését: óvodavezető.
A pályázat elbírálásának módja, 
rendje:
Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
Képviselő-testülete által létrehozott 
bizottság írásba foglalt véleményét 
mérlegelve, valamint a nevelőtestület 
szakmai véleményét figyelembe véve 
a Képviselő-testület dönt a magasabb 
vezető személyéről. A Képviselő-tes-
tület fenntartja magának a jogot, 
hogy a pályázati eljárást eredményte-
lennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 
2022. április 30.
A pályázati kiírás további közzété-
telének helye, ideje:
– a Hajdúnánási Közös Önkormány-

zati Hivatal, a hajdúnánási városi 
piac és Hajdúnánás-Tedej hirdető-
táblája - 2021. december 01.

– www.hajdunanas.hu - 2021. de-
cember 01.

– Hajdúnánási Újság - 2021. decem-
ber 16.

– Hajdúnánás Város hivatalos közös-
ségi oldala - 2021. december 01.

– Oktatási és Kulturális Közlöny 
(megjelenés szerint)

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb 
lényeges információ:
Ha az intézményvezetői megbízásra 
irányuló pályázati eljárás azért nem 
vezetett eredményre, mert egyetlen 
pályázó sem rendelkezett pedagó-
gus-szakvizsga keretében szerzett 
intézményvezetői szakképzettséggel, 
legfeljebb egyszer két évre szóló intéz-
ményvezetői megbízás adható annak a 
személynek is, aki az intézményveze-
tői megbízás többi feltételének meg-
felel, rendelkezik pedagógus-szak-
vizsgával, és megbízásával egyidejűleg 
vállalja az intézményvezetői szakkép-
zettség megszerzését. Az e szakasz sze-
rinti megbízás pályázat nélkül további 
három évvel meghosszabbítható, ha 
az érintett az intézményvezetői meg-
bízását követően az intézményvezetői 
szakképzettséget megszerezte.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási idő-
pontja: 2021. december 03.Hajdú-
nánás, 2021. november 29.

Szólláth Tibor 
polgármester

Igazgatási szünet a Városházán
Tájékoztatom Hajdúnánás város lakosságát, hogy Hajdúnánás Városi Önkor-
mányzat Képviselő-testülete a 159/2021. (XI.25.) számú Képviselő-testületi 
Határozatával igazgatási szünetet rendelt el. 
A határozatban foglaltak szerint, az igazgatási szünet 

2021. december 22-től – 2022. január 7-ig tart,
mely összesen 12 munkanapot jelent.  Az igazgatási szünet a Hajdúnánási 
Közös Önkormányzati Hivatal munkarendjét érinti. 

Az igazgatási szünet alatt az ügyfélfogadás szünetel!
A szünet időtartama alatt a Hivatalban a sürgős, azonnali beavatkozást igény-

lő ügyek intézésére ügyelet működik, a zavartalan ügymenet és folyamatos 
feladatellátás a halaszthatatlan döntést igénylő eljárásokban biztosított.

Kérjük ügyfeleinket, hogy az igazgatási szünet idején esedékes hatósági eljá-
rás indítása, ügyeik intézése során vegyék figyelembe az igazgatási szünet idő-
tartamát. 

Megértésüket köszönjük!
Dr. Kiss Imre

jegyző

Anyakönyvi hírek
Gratulálunk a 2021. november hónapban Hajdúnánáson házas-
ságot kötött pároknak!
2 Gyöngyösi Éva – Karcagi Zsolt 2 Kiss Edina – Nagy Zsolt
2 Szendrei Krisztina – Áfra Zsolt

Köszöntjük Hajdúnánás legifjabb lakóit!
3 Hudák Izabella 3 Jóna Brigitta Nina

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.



112021. december 16.

Csipetnyi Kalotaszeg

„Pompás magyarok, templomból jövet/ 
Mentek át a Kalota folyón/ S a hidat 
fényben majdnem fölemelte /Az ölelő 
juniusi Nap./ Mennyi szín, mennyi 
szín, mennyi kedves/ És tarkaságban 
annyi nyugalom/ És fehér és piros és vi-
rító sárga,/ Izgató kék és harcos barna 
szín/S micsoda nyugodt, nagyságos ar-
cok,/ Ékes párták, leesni áhitók.”(Ady 
E.: A Kalota partján)
Nemcsak Adyt varázsolta el szülőföld-
je színpompás viselete. Gyarmathy 
Zsigáné, Kalotaszeg „nagyasszonya” 
írónő, egy helyütt így írt a kalota-
szegi viseletről . „... a kalotaszegi lány 
egy lábon járó tulipán, mert igazán 
virít nemcsak fiatal szépségük, de gyö-
nyörű tájviseletük is. ....Talán akkor a 
legszebb, a legragyogóbb a kalotasze-
gi tájviselet, amikor a nép tömegesen, 
ünnepi díszben a templomba megy. Az 
utca földje mintha csak lángolna a pi-
ros csizmák bíborától, a napsugár pedig 
sziporkázó fényben törik meg a gyöngyös 

párták fehér haván. Rojtos selyemken-
dők, lenge hajfonatok röpködik körül a 
feltűzött muszulyt és a ráncos kötényt... 
..Más csoportokban a legénység bokré-
tás kalappal, dúsan varrott báránybőr 
mellrevalóban, rátartós délceg mozdu-
latokkal közeleg a templom felé, ahol 
már a korosabbja megelőzte a fiatalsá-
got.”

Ezt a csodát hozta el Hajdúnánás-
ra a törökszentmiklósi Apáról fiúra 
Népművészeti és Kézműves Egyesü-
let Kalotaszegi Barangolók csoportja 
a Kalotaszegi barangolók a gyöngyök 
világában című kiállításával. Valószí-
nű nagyon sokan megfordultak már 
a Nádas mentén, Cifra Kalotaszeg és 
környékén, azonban nekik is nyújthat 
örömélményt ez a kiállítás, amelyet 
december 3-án nyitotta meg kapuját a 
nagyközönség előtt. A tárlat vendégeit 
Kocsis Áron önkormányzati képvise-
lő köszöntötte, kiemelve Hajdúnánás 
szerepét a külhoni magyarsággal, fő-

ként az erdélyi, partiumi  városokkal 
kiépített szoros kapcsolatát. 

Kalotaszeg nemcsak viseletéről, 
hanem néptáncairól is jól ismert. A 
köszöntő szavakat követően Nagy 
Marcell, Jantek Dóra és Varga Lász-
ló, az Aranyszalma Néptáncegyüttes 
tagjainak előadásában kalotaszegi le-
gényest, illetve kalotaszegi csárdást és 
szaporát láthattunk.

A tárlatot Molnár Anett az Apáról 
Fiúra Népművészeti és Kézműves 
Egyesület elnöke nyitotta meg. Mint 
elhangzott, az egyesületen belül létre-
jött Kalotaszegi barangolók csoport 
csupán néhány éve alakult, jelenleg 
15 fővel működnek, akik a Dunától 
keletre eső országrész legkülönbö-
zőbb szegletéből verbuválódtak egy 
gyöngyöspárta készítésének kapcsán. 
Azóta is együtt vannak, megismer-
kedtek Kalotaszeg és környékének 
hagyományaival, kultúrájával és per-
sze nem utolsósorban a viseletekkel. 
A csoport tagja a hajdúnánási Vargáné 
Papp Júlia is, akinek gyakorlatilag kö-
szönhetjük ezt a kiállítást, amelyet ő is 
rendezett meg. Ugyanis az elmúlt év-
ben összeállt vándorkiállítás azokban 
a városokban volt és még lesz látható, 
ahol a „barangoló” tagjai élnek.

A viseletek, főként a női viseletek 
tekintetében, egy-egy közösségen 
belül íratlan szabályok uralkodtak, 
ezt mindenki betartotta, amely sok 
mindent elárult viselőjéről. A kiállítás 
nagyon különleges és gyönyörűséges 
darabjai a gyöngyös párták, amelyet a 
leányok konfirmációtól férjhezmene-

telükig viselhettek. De nem csak a le-
ányok, asszonyok ruháit díszítették a 
gyöngyök, hanem a férfiakét is. Ilyen 
volt pl. a gyöngyösbokréta, amit a ka-
lapjuk mellé tűztek, vagy a mellénydí-
szek, zsebbevalók. Állítólag egészen a 
trianoni diktátumig Magyarországot 
nemzetközi kiállításokon, egyéb nagy 
rendezvényeken a kalotaszegi viselet 
reprezentálta. Trianon után ezt a ma-
tyó és kalocsai, szintén igen színpom-
pás viselet vette át.

Az alkotó közösség természetesen 
nemcsak gyűjtött, másolt viseleti 
darabokat, hanem számtalan formá-
ban gondolták újra a hagyományos 
formákat, színeket. Így láthatunk 
ékszereket, öltözék kiegészítőket. A 
kiállított tárgyakat mintegy keretbe 
foglalja Pauer Dániel: Élménymor-
zsák Kalotaszegről című fotósorozata.

A Csoóri Sándor program Nemze-
dékek útján járunk című pályázatának 
támogatásával megvalósult kiállítás a 
művelődési központ kisgalériájában 
január 10-ig tekinthető meg. 

(r.zs.)

Vargáné Papp Júlia, mögötte két gyöngyöspárta

Szólláth Zoltán, Molnár Anett, 
Kocsis Áron

Téged sem akarunk látni!
Ez a nagyon súlyos mondat 2004. 
december 12-én hangzott el az er-
délyi Magyardécsén élő barátaim 
szájából, pontosan egy héttel a 
szomorú emlékű, kettős állampol-
gárságról szóló népszavazás után. 
Amikor a sokkoló eredményeket 
meghallottam, úgy döntöttem, a 
legrövidebb időn belül elmegyek 
hozzájuk, hogy enyhítsek mér-
hetetlen fájdalmukon, melyet az 
anyaország magyarjai okoztak ne-
kik közömbösségükkel vagy éppen 
nemleges szavazatukkal.
Valamennyiüket bezárkózva találtam. 
Egy köztiszteletben álló tanár házas-
pár fogalmazta meg a súlyos monda-
tot: Most téged sem akarunk látni! Tíz 
éves kapcsolat után ennyi volt akkor 
a beszélgetés s időbe telt, amíg ismét 
kitárult az ajtajuk előttem. 

A népszavazás kiírását megelőzően 
voltak aggodalmaim, ugyanis a rend-

szerváltást követő években megta-
pasztaltam, hogy milyen mérhetetle-
nül hiányos az anyaországi magyarság 
jelentős részének történelmi ismere-
te. Lélekszaggató volt hallgatnom a 
gyümölcs, paradicsom vagy éppen a 
burgonya betakarítására érkezett kár-
pátaljai, partiumi magyarjaink meg-
bélyegzését, mert ők a közbeszédben 
csak ukránok, meg románok voltak.

Éppen ezért 1998-ban úgy döntöt-
tem, hogy minden szabadságomat és 
szabad időmet arra fogom áldozni, 
hogy idegenvezetőként minél több 
honfitársamat elvigyem elszakított 
nemzetrészeink magyarjaihoz, hogy 
megtapasztalhassák, hol van Magyar-
ország történelmi, nyelvi, lélektani ha-
tára. És azért is, hogy megélhessék az 
ottaniak jóindulatát, szívük nyitottsá-
gát. Bár ezer fölötti azok száma, akik-
kel végigjártuk például a Székelyföldet, 
ám ez csupán csepp volt a tengerből. 

A 2004 előtti utazások során Har-
gita megye gyöngyszeméhez, Székely-
derzshez közeledve rendre felolvastam 
az ottani unitárius lelkész szózatát az 
anyaország népéhez, melyben minket 
bástyának, toronynak tekintettek, 
akikre mindig büszkén néztek fel. 
2004-ben ez a torony, ez a bástya le-
omlott. A lélekemelő sorok innentől 
kezdve gyászbeszédként hangzottak. 
És könnyet csalt éveken át a csíksom-
lyói búcsúba érkezők szemébe nemze-
ti lobogónk hiánya is a Nagysomlyó 
hegy csúcsáról, melyet a pünkösdi bú-
csú napján mindig büszkén lengetett 
a szél. Öt év multán tűnt fel ismét. 

Az elmúlt két évtized alatt sok-
sok emlékem keletkezett. Fájók és 
örömteliek egyaránt. A trianoni tra-
gédia nem csupán részeire szaggatta 
országunk testét és annak népét, de 
a szocializmus alatt és részben utána 
is, lezajlott egy szétfejlődési folyamat 

is. Amíg ugyanis nemzetünk feldara-
bolása nélkülünk, akaratunk ellenére 
valósult meg, 2004. december 5-én a 
csonka ország népe mondott ítéletet 
nemzettársai felett. Az előző tehát 
tőlünk függetlenül, az utóbbi pedig 
miattunk történt. Az édesanya, az 
anyaország taszította el magától gyer-
mekeit. Éppen ezért ez a fájdalom mé-
lyebb, talán soha ki nem heverhető. 

Ám a sebeket gyógyítanunk kell. 
Gyógyítjuk például testvér települési 
kapcsolatokkal, baráti találkozókkal. 
Ez a mi feladatunk. Azoké, akiknek 
akkor is helyén volt a szíve. És azoké 
is, akik jobb belátásra tértek azóta. 
Mert határon innen és túl összetarto-
zunk, mint testvér a testvérrel. Ezért is 
leng a város főterén nemzeti lobogónk 
mellett a székely zászló, amely min-
den elcsatolt nemzetrészünkön élő 
testvérünkre is emlékeztet.  

Buczkó József
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NŐI KÉZILABDA NB I/B
PC Trade Szegedi NKE - Hajdúná-
nás SK 30 - 28 (14 - 17) 
Szeged. 40 néző. Vezette: Bába, Hor-
váth. (december 4.) 
Hajdúnánás SK: Szabó L (kapus), Sol-
tész, Petrovics 1, KELEMEN 5, Tar 
L, KOVÁCS 10/3, Poór. Csere: Koz-
ma T (kapus), Nyakó 2, Sápi B 1, Sápi 
G 1, Szabó P 2, JUHÁSZ 6, Kostyó, 
Repák, Kozma K. Edző: Dajka István
Hétméteres: 11/10, illetve 3/3. Kiállí-
tás: 10 perc, illetve 10 perc.
Dajka István: Egy megnyertnek hitt 
kétpontott veszítettünk el az utolsó tíz 

percben. Sajnos az egész mérkőzésen 
nem tudtuk megoldani az egy-egy 
elleni védekezés és a beálló körüli já-
tékot. Bizonyítja ezt a tizenegy kapott 
hétméteres. Kapus teljesítményünk is 
messze az elvárható szint alatt maradt. 
Támadójátékunk a mérkőzés hajrájára 
vált meddővé, produkálva egy 1 gólos 
utolsó tíz percet. Az ellenfelünk be-
lelkesedve a hazai pálya előnyét maxi-
málisan élvezve maga javára fordította 
a találkozót. Ez most nagyon fáj.

-kábé-

FÉRFI KÉZILABDA NB II
Hajdúnánás FKK – DEAC II. 19 - 
38 (12 - 21)
Hajdúnánás. 100 néző. Vezette: Gu-
lyás, Juhász. (november 27.)
Hajdúnánás FKK: Torma (kapus), 
Bencze 3, Kelemen 3, Molnár 4, 
Orosz 5, Nyeste, Kovács 1. Csere: Re-
szegi (kapus), Harsányi 3, Deli, Tu-
picza, Bodogán, Ötvös N, Kiss. Edző: 
Bancsók Károly
Hétméteres: 2/0, illetve 4/4. Kiállítás: 
4 perc, illetve 6 perc.
Bancsók Károly: A sok hiányzó elle-
nére sem tehetjük meg azt, hogy ilyen 
játékot mutasson a csapat, akármilyen 
összeállításban is játszunk. Nagyon el-
szomorít az eredmény és néhány játé-
kos hozzáállása.

Ifjúsági mérkőzés: Hajdúnánás FKK – 
Borsod Sport Klub-Miskolc 41 – 35 
(19 – 17)
Hajdúnánás. 50 néző. Vezette: Hegy-
megi, Mihucz-Gál. (november 25.)
Hajdúnánás FKK: Nyakó (kapus), 
Csiszár, Gönczi 5, Deli 7, Péntek 6, 
Radó 5, Molnár 15/2. Csere: Széki 2, 
Kelemen, Urgyán 1, Bodogán. Edző: 
Labancz Mihály
Hétméteres: 3/2, illetve 10/6. Kiállítás: 
8 perc, illetve 8 perc.
Labancz Mihály: Ez a győzelem 
már nagyon kellett! Sok szép dolgot 
csináltunk támadásban és bosszantó 
hibákat védekezésben. A hiányzókkal 
kiegészülve reméljük még jobbak, le-
szünk

Kisvárdai KC – Hajdúnánás FKK 
35 - 24 (17 - 11)
Kisvárda. 150 néző. Vezette: Dulai, 

Pisák. (december 4.)
Hajdúnánás FKK: TORMA (kapus), 
Bencze 2, NYESTE 4, MOLNÁR 6, 
Kelemen 3/1, Tupicza, Orosz 2. Csere: 
Reszegi, Nyakó (kapusok), BODO-
GÁN 3, Kovács 1, Deli 2, Harsány 1. 
Edző: Bancsók Károly
Hétméteres: 4/2, illetve 1/1. Kiállítás: 
4 perc, illetve 8 perc.
Bancsók Károly: Már egy játékos 
visszatérése is több variációs lehető-
séget rejt magában, így voltak pozi-
tívumok a mérkőzésen, ezekbe lehet 
kapaszkodni, kár hogy az eredmény-
ben ez nem látszódik. Gratulálok a 
Kisvárda csapatának.

Ifjúsági mérkőzés: Kisvárdai KC - Haj-
dúnánás FKK 41 – 34 (19 – 15)
Kisvárda. 60 néző. Vezette: Dulai, Pi-
sák. (december 4.)
Hajdúnánás FKK: NYAKÓ (kapus), 
Gönczi 2, RADÓ 7, DELI 10/1, Pén-
tek 5, MOLNÁR 10, Kelemen Csere: 
Bodogán. Edző: Labancz Mihály
Hétméteres: 2/2, illetve 1/1. Kiállítás: 
0 perc, illetve 2 perc.
Labancz Mihály: Gyenge kezdés 
után magunkhoz tértünk és komoly 
erőfeszítésre késztettük a jó erőkből 
álló Kisvárdát. Sajnos csak egy cserénk 
volt, így nem tudtunk frissíteni. Még 
egy meccsünk van, reméljük, jövőre 
még jobban beleerősödünk ebbe a 
korosztályba.  

-kábé-

Még mindig a döntetlenek dominálnak
Nagyon úgy néz ki, ez az őszi szezon 
úgy fog véget érni, hogy mi játszottuk 
a legtöbb döntetlent.

Valami kis plusz mindig hiányzik 
a játékunkból, míg a tőlünk erősebb 
csapatokkal is partiban vagyunk, ad-
dig a nyerhető meccseken nem tudjuk 
átlépni árnyékunkat. A vereségeket 
tekintve a 4. pozíciót foglalnánk el a 
tabellán, de a sok döntetlen nem hoz 
pontot a konyhára. Egy pici kellene 
még ahhoz, hogy eredményesebbek 
tudjunk lenni! Mindenesetre Egyeken 
idegenben megtörni látszik ez.

Hajdúnánás FK–DSC-SI 2–2 (2–0)
Néző:50
Vezette:Vadon T.(Szilágyi Z., Árva A.)
Hajdúnánás FK: Tömöri A., Bencze 
D. (Kökényesi Zs.), Tóth B. (Kerek 
B.), Vadász L. (Fodor J.), Andorkó S. 
(Csatári D.), Kiss L. (Papp L.), Lin-
zenbold Zs., Újvári Zs., Lakatos N., 
Bohács B., Lovas M. (Kovács G.). 
Edző: Daróczi Péter
Gól: Bohács B., Bencze D., illetve So-
mogyi I., Spitzmüller L. 

Remek időjárási körülmények kö-
zött, egy nem túl jó pályán ismételten 
döntetlen eredményt értünk el.

Két jól felkészített csapat mérkőzött 
meg, ahol az első félidőben két gólos 
előnyre tettünk szert. Ez nem azt je-
lentette, hogy a vendégek nem pró-
bálkoztak, de ekkor még mi voltunk 
az élesebbek. A fordulás után a debre-
ceni alakulat ragadta magához a kez-
deményezést és ez gólokban is meg-
mutatkozott. Előbb az 53., majd a 
75. percben is mattolták kapusunkat, 
elolvadt előnyünk. Sőt a 90. percben 
akár a győzelmet is megszerezhette 
volna a Selyem legénység, de a kapufa 
és a gólvonal velünk volt.

Hajdúböszörményi TE–Hajdúná-
nás FK 3–0 (2–0)
Néző: 100
Vezette: Muszka Z. (Gáti Cs., Nagy A.)
Hajdúnánás FK: Tömöri A., Papp L. 
(Kökényesi Zs.), Bencze D., Andorkó 
S., Kiss L. (Vadász L.), Linzenbold 
Zs., Újvári Zs., Lakatos N. (Csatári 
D.), Kerek B., Bohács B. (Kovács G.), 
Lovas M. 
Edző: Daróczi Péter
Gól: Gyarmati Z., Bányász A., Szilá-
gyi M. Ifi: 3–1
Ez a mérkőzés sem hozta meg az át-
törést szereplésünkben. Rengeteg 
helyzetet kialakítva, de azokat nem 
kihasználva, három gólos vereséget 
szenvedtünk. Sajnos a szerencse sem 
állt mellénk (kapufa), de a koncent-

ráltság hiánya is megfigyelhető volt já-
tékunkban. Míg az ellenfelünk kihasz-
nálta adandó lehetőségeit, addig mi a 
100%-os ziccerjeinket is elszórtuk. 
Daróczi Péter edzőnk szerint tudá-
sunk alatt játszottunk. Mentálisan na-
gyon gyenge napot fogtunk ki. Fejben 
veszítettük el a mérkőzést.

Hajdúnánás FK – Derecskei LSE 
1–1 (0–1)
Néző: 30
Vezette: Csiszár K. (Lévai Z., Kozma 
M.)
Hajdúnánás FK: Tömöri A. (Pájerski 
J.), Csatári D., Bencze D., Vadász L., 
Andorkó S., Kiss L. (Uri M.), Lin-
zenbold Zs., Újvári Zs., Kökényesi 
Zs. (Fodor J.), Lakatos N., Papp L. 
Edző: Daróczi Péter
Gól: Alimán J., illetve Újvári Zs. 
Kiállítva: Papp L. Ifi: 7–1.
Tegnap délután a hozzánk hasonló-
an szereplő Derecskét fogadtuk, ahol 
esélyünk lett volna a három pontot 
begyűjteni. Azonban ez az "Őszi 
átok"nem akar bennünket elhagyni 
és az elmúlt hetekhez hasonlóan csak 
döntetlenre voltunk jók. A mérkőzé-
sen a vendég gárda szerezte meg a ve-
zetést és számunkra csak az egyenlítés 
sikerült. 

Egyeki SBSE–Hajdúnánás FK 0–6 
(0–1)
Néző: 80
Vezette: Puskás Z. (Kövér T., Kiss B.)
Hajdúnánás FK: Tömöri A. (Pájerski 
J.)–Csatári D., Uri M. (Kiss L.), Ben-
cze D., Andorkó S., Linzenbold Zs., 
Újvári Zs., Kökényesi Zs. (Kovács 
G.), Bohács B., Tóth B. (Kerek B.), 
Lakatos N. 
Edző: Daróczi Péter
Gól: Bencze D. (2), Linzenbold Zs., 
Uri M., Kerek B., Kiss L. Ifi: 2–11
Féltünk a mai mérkőzéstől, de jó és 
eredményes játékot bemutatva, nagy-
arányú győzelmet arattunk Egyeken. 
Bár az első felvonásban jól tartotta 
magát a hazai egylet, de a fordulás 
után kinyílt a gólcsap. Az 55. perctől 
kezdett nyílni az olló a két csapat kö-
zött, mely a végére hat gólos győzel-
met eredményezett.
Edzőnk szerint a szimpatikus körül-
mények nagyban hozzájárultak a csa-
pat megérdemelt győzelméhez, illetve 
külön gratulált Úri Márk Sándor első 
felnőtt góljához. 
A 14. forduló után továbbra is a 10. 
helyen tanyázunk a tabellán 4 győze-
lemmel, 6 döntetlennel és 4 vereséggel.

Kócsi Imre


