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Újévi köszöntő 2022

Tisztelt hajdúnánásiak! 

Megint eltelt egy esztendő, és 2021-
et hátra hagyva újult erővel nézünk 
szembe 2022 kihívásaival. Nehéz, 
mindannyiunkat megpróbáltatások 
elé állító éven vagyunk túl. A világjár-
vánnyal már két esztendeje küzdünk, 
és nem látjuk még pontosan, hogy 
mikor lesz vége, de minden bizony-
nyal 2022-ben még itt lesz velünk és 
minden erőnkre, kitartásunkra, türel-
münkre, bölcsességünkre szükségünk 
lesz vele szemben. 

Az elmúlt esztendőben azonban a 
kihívások mellett jelentős sikerek és 
eredmények is voltak. Hazánk élen 
járt a világon az oltások tekintetében 
és gazdaságilag is jobban teljesítettünk 
sok nálunk nagyobb és szerencsésebb 
történelmi fejlődésű országnál. Ehhez 
természetesen szükség volt azokra az 
eredményekre, amiket a keresztény-
nemzeti alapokon álló polgári kor-
mány 2010-es megalakulása óta elért. 
Ha gazdaságilag és társadalmilag rosz-
szabb állapotban ért volna bennünket 
a járvány, minden bizonnyal sokkal 
súlyosabb következményekkel kel-
lene most szembenézzünk. A sikeres 
védekezés és a gazdasági megerősödés, 
mindenki számára érezhető népjóléti 
intézkedésekkel kiegészülve csakis 
erős és tudatos kormányzással érhető 
el. A kormány pedig 2010 óta min-

denben számíthatott Hajdúnánásra, 
ahogy mi is számíthattunk erőfeszíté-
seink kormányzati támogatására.

Városunk közössége számára min-
dig is alapvető értéknek számított a 
haza, a család és a föld szeretete. Ezek 
azok a pillérek, amikre politikánk is 
épül, amiket Hajdúnánás városának 
vezetőjeként is mindig igyekeztem 
szem előtt tartani. A család támogatá-
sa, a gazdaság megerősítése és a nem-
zet újraegyesítése. Vigyázzunk ezekre 
az értékeinkre! Az elmúlt időszakban 
többször szembesültünk olyan jelen-
ségekkel, amelyek tudatosan, célzot-
tan gyöngítik közösségünket, ezzel a 
jövőt jelentő alapjainkat. Beférkőzött 
közösségünkbe a bizalmatlanság, a 
rosszindulat, az irigység és a düh. Elfe-
lejtettünk közösen örülni és közösen 
megélni sikereinket. Ne veszítsük el 
azt a bölcsességünket, amivel helyén 
tudjuk kezelni, megfelelő módon 
tudjuk értékelni saját magunkat, kö-
zösségünket, elért eredményeinket! 
Ez a bölcsesség ma is minden hajdú-
nánásié. 

Álljunk meg egy pillanatra, néz-
zünk szét magunk körül, becsüljük 
meg és értékeljük reálisan életünket 
és környezetünket.  Legyen annyi 
önbecsülésünk, hogy saját tapaszta-
lataink alapján, magunk formálunk 
véleményt életünkről, környezetünk-
ről. Egy adott szituációban tegyük 

fel magunknak a kérdést, hogy egy 
esemény miért történik és legfőkép-
pen azt, hogy az kinek az érdekeit is 
szolgálja?! Talán sok dolgot másképp 
látunk majd. De semmiképp ne ad-
junk teret annak a propagandának, 
amely közösségünk tagjait, elért ered-
ményeinket, ezzel mindennapjainkat 
tudatosan, negatív gondolatokba bur-
kolja, értékeinket romboló ideológi-
ákkal mérgezi. Akarjunk és merjünk 
pozitívak lenni, pozitívan látni, pozi-
tívan élni, megélni mindazt, hogy egy 
jól és folyamatosan fejlődő városban 
élünk. Nekünk nánási embereknek is 
fejlődni kell annak érdekében, hogy 
meg tudjuk becsülni a létrehozott ér-
tékeket. Ne csak építsünk, őrizzük is 
meg munkánk eredményét.

A kormány által bevezetett család-
támogatási rendszeren túlmenően, itt 
Hajdúnánáson is igyekeztünk min-
den erőnkkel támogatni a családok 
boldogulását és a családalapítást. Ez 
nyilvánult meg a fecskelakások prog-
ramjában, az első lakáshoz jutás támo-
gatásában, és a telekkijelölésekben is. 
2016 óta pedig minden megszületett 
hajdúnánási gyermeknek ültetünk 
egy fát, amely kifejezi a szülőföld 
szeretetét és a szülővároshoz ragasz-
kodást, mert azt szeretnénk, ha ezek 
a gyermekek úgy ragaszkodnának 
városukhoz, mint ahogy a fa az anya-
földhöz. Az erőfeszítések úgy látszik 

nem voltak hiábavalók, hiszen váro-
sunkban nőtt a gyermekvállalási haj-
landóság, egyre több gyermek születik 
és egyre több fiatal képzeli el a jövőjét 
Hajdúnánáson. 

Ahhoz, hogy a város élhető, fenn-
tartható és virágzó település legyen, 
olyan gazdasággal kell rendelkezzen, 
amely biztosítja az itt élők megélheté-
sét és hosszú távú boldogulását. Célja-
ink elérését segítette az a kormányzati 
gazdaságpolitika is, amely nem meg-
szorításokkal, hanem a termelés és a 
bevételek növelésével igyekezett előte-
remteni a szükséges forrásokat és úgy 
növelte a beruházásokat, hogy közben 
a társadalom gyarapodását is elősegí-
tette. A kormány foglalkoztatási poli-
tikájának köszönhetően ma egy mil-
lió emberrel többen dolgoznak, mint 
2010-ben és a jövedelmi viszonyok is 
sokkal jobbak. Egyre kevesebb ember 
szorul rá a közmunkára és egyre töb-
ben helyezkednek el a versenyszférá-
ban közülük. 

Itt Hajdúnánáson is érezzük a kor-
mány gazdaságpolitikai lépéseinek 
hatásait, de emellett saját gazdaság-
ösztönző programokat is indítottunk. 
Létrehoztuk a város első ipari parkját 
és jelentős támogatásokat nyújtunk a 
helyi vállalkozások számára. A Nánási 
Portéka pedig egy olyan helyi márka 
megszületését jelentette, amely véd-
jegyévé vált a helyi termelőknek és 
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kifejezi Hajdúnánás hagyományait, 
a föld szeretetét és a hazai minőséget. 
Bevezettük a Bocskai Koronát, mely-
nek elfogadottságát az is jól jelzi, hogy 
az elmúlt esztendőben rekordösszegű 
korona kibocsátás valósult meg.

Emellett infrastrukturális fejlesz-
téseket indítottunk, amelyek célja 
egy élhetőbb, szerethetőbb, a XXI. 
századnak megfelelő környezet kiala-
kítása és az itt élők életminőségének 
javítása. Az elmúlt időszakban több 
olyan minőségi szolgáltatás jelent 
meg városunkban, amelyek lehetővé 
teszik az életszínvonal emelkedését 
és mindezek megjelenésével nem kell 
akár a megyeszékhelyre beutazni, ha-
nem helyben kapjuk meg ezeket a le-
hetőségeket. Szoros együttműködést 
alakítottunk ki a Debreceni Egyetem-
mel számos területen, s reményeink 
szerint közkedvelt gyógyfürdőnk a tu-
domány legújabb eredményeinek kö-
szönhetően még inkább a gyógyászati 
célok szolgálatába állítható. Nagy re-
ményekkel tekintünk a jövő elé, s az 
elért eredmények is bizakodásra ad-
nak okot. Példátlan gazdasági fejlődés 
lehetősége áll előttünk, hiszen döntés 
született a világ egyik legrangosabb 
sporteseményének Hajdúnánásra 
érkezéséről. A MotoGP pálya meg-
építése és az évente megrendezésre 
kerülő rangos versenyek az egész világ 
figyelmét városunkra fogja irányítani 
és soha nem látott gazdasági lehetősé-
geket rejt magában. Ez lesz városunk 
történetének legnagyobb beruházása, 
amely Hajdúnánást világszerte turisz-
tikai célponttá teszi. Ne féljünk ettől 
a mindannyiunk számára új szituáci-
ótól. Nőjünk fel közösen a feladathoz, 
hogy profitálni tudjunk a térség szá-
mára is jelentős beruházásból gazda-
ságilag és turisztikailag is. Lehetőség 
nyílik az infrastrukturális és gazdasági 
fejlődésre, a szakképzés ez irányú bő-
vítésére, turisztikai szolgáltatás terén 
ezt a célt szolgálja a gyógyfürdő terve-
zett, átfogó fejlesztése.

Végül ki kell emelnünk határokon 
átívelő kapcsolatainkat. Testvérvárosi 
viszonyban állunk a lengyelországi 
Ustron mellett a felvidéki Pöstyénnel, 
valamint Érmihályfalvával, Csíksze-
redával és a kárpátaljai Viskkel is. A 
Kárpát-medence ma-
gyarságának összetartá-
sát, a hátáron túli ma-
gyarsággal való szoros 
kapcsolatok ápolását 
mindig is kiemelt fel-
adatunknak tartottuk. 
2010-től kezdve a vá-
ros együttműködik a 
történelmi egyházakkal 
is és közösen folytatjuk 

a közösségépítő munkát. Református 
óvoda és gimnázium létesült, ahol ki-
váló szakmai munka folyik és a jövő 
nemzedékeit keresztény szellemben 
nevelik. A római katolikus egyházzal 
2011-től közösen indítottuk meg-
emlékezésünket a katolikus székely 
menekültek befogadásáról. A görög-
katolikus egyház pedig hamarosan 
templomot létesít városunkban.

Végig tekintve az elmúlt esztendő és 
az elmúlt évtized eredményein szeret-
nék köszönetet mondani Hajdúnánás 
lakóinak a támogatásukért, a bátorí-
tásukért és szeretetükért. Hosszú és 
nehéz út van mögöttünk, de szemmel 
látható eredményeket tudunk felmu-
tatni. Ezt csak együtt, egymást erősít-
ve, egymásért és szeretett városunkért 
dolgozva, Isten áldásával tudtuk elér-
ni. 

A lehetőségeink az előttünk ál-
ló időszakra is megvannak, hiszen 
látva a 2021-2027 pályázati ciklus 
irányelveit, bátran bizakodhatunk 
épületeink, intézményeink további 
fejlesztésében, új óvoda létrehozásá-
ban, gyógyfürdőnk, közösségi tereink 
megújításában. Újabb források állnak 
majd rendelkezésünkre egyik kiemelt 
célunk további megvalósításához, bel-
területi utak, járdaszakaszok, vízelve-
zető rendszerek felújításához.

A 2022-es év sem ígérkezik köny-
nyűnek, szükség lesz mindannyiunk 
kitartására, hitére és kitartó munká-
jára, de bízom benne, hogy egy év 
múlva elégedetten, megnyugvással 
tekinthetünk majd vissza az elért 
eredményekre, abban a tudatban, 
hogy mindent, ami csak erőnkből telt 
megtettünk közösségünkért. 

Ebben a reményben kívánok váro-
sunk minden lakójának egészségben, 
örömökben, családi boldogságban és 
sikerekben gazdag Új Esztendőt és ké-
rem Isten áldását életükre. Továbbra 
is tartsunk össze erős közösségként és 
munkálkodjunk együtt városunk fej-
lődéséért, hogy a következő tíz eszten-
dő is sikeres legyen. Boldog Új Évet 
mindannyiuknak!

Szólláth Tibor
polgármester
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Ismét eljött Nánás Angyala

Sikeresen zárult a Nánás Angyala 
adománygyűjtés 2021-ben is. A jó 
szándékú adakozók legalább 150 
gyermek karácsonyát tették szebbé, 
gazdagabbá az elmúlt évben is. 
Hat évvel ezelőtt indult útjára a Ná-
nás Angyala adománygyűjtő kezde-
ményezés, amely azóta a város legna-
gyobb jótékonysági gyűjtésévé nőtte 
ki magát. 2020-ban 1,5 millió forint 
tartós élelmiszer került kiosztásra a 
rászoruló hajdúnánási és tedeji csalá-
doknak, illetve idős lakosok között. 
Az elmúlt esztendőben az eddigieknél 
is nagyobb szükség volt a segítségre, 
mivel a koronavírus járvány sok idős 
embert, és több, kisgyermekes csalá-
dot hozott nehéz helyzetbe. A szerve-
zők az adományokat 4 gyűjtőponton 
december 17-ig várták, majd az aján-
dékok kiosztására december 21-én 
került sor a Családsegítő és Gyermek-
jóléti Szolgálat székhelyén, azoknak 

pedig, akik valamiért nem tudtak 
érte menni az adományokért az in-
tézmény munkatársai kiszállították a 
tartós élelmiszert és az ajándékokat. 

Szerencsére a koronavírus egész 
éves jelentléte és negatív gazdasági 
hatása sem szegte az adakozók kedvét. 
A 2021-es esztendő kihívásai újra arra 
ösztönözték a hajdúnánásiakat, hogy 
fogjanak össze és csatlakozzanak a vá-
ros már hagyományossá vált karácso-
nyi gyűjtéséhez, melynek célja most 
is az volt, hogy egyetlen családnak se 
kelljen nélkülözésben töltenie az ün-
nepeket. 

A magánszemélyek mellett egyre 
több vállalkozó, szervezet és mun-
kahelyi kollektíva fogott össze a jó 
ügy érdekében, mely eredményeként  
legalább 150 gyermeket sikerült meg-
ajándékozni a program keretein belül. 

Ferenczy Boglárka

„Dobozba szállt szeretet” Barkaszóra 

A Bocskai István Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola Doboz-
ba szállt szeretet adománygyűjtő 
akciója 10 éves jubileumát ünnepel-
te. A program 7 évvel ezelőtt átlépte 
a város határt, s a hajdúnánásiak a 
Kárpátálján élő magyarok felé nyi-
tottak adományaikkal, 4 évvel ez-
lőtt pedig az ajándékozottak köre 
kibővült az elfeledett gyermekeket 
gondozó nagyszőlősi és munkácsi 
kórházakkal is. 
A koronavírus járvány kihívásai elle-
nére idén ismét megszervezte az in-
tézmény karitatív munkaközössége az 

adománygyűjtést, mely nem csupán 
egy iskolai közösséget, hanem egy 
egész várost mozgat meg. A szervezők 
elsősorban tartós élelmiszert, vény 
nélkül kapható gyógyszereket, és hi-
giéniás termékeket vártak, melyeket a 
felajánlók maximum 10 kg-os zárt do-
bozokban juttattak el a Bocskai AMI 
intézményeibe. A gyűjtés december 
21-én érte el csúcspontját, ugyanis 
ekkor kerültek be a határra igyekvő 
kisbuszba a szívvel, szertetettel össze-
állított csomagok. A kezdeményezés 
szellemiségét jól példázza az ajándé-
kok bepakolása, amiben mindenki 
részt vett a program főszervezőjétől 
kezdve a felajánló családokon át az 
iskolás gyerekekig. 

A bőségesen megpakolt kisbusz ra-
kományának határon történő átjutta-
tásában Pál Sándor a Te is segíthetsz 
Támogató Alapítvány kuratóriumi el-
nöke segített. A csomagok december 
21-én éjszaka eljutottak Beregszászba, 
innen az adományozott szervezetek 
december 22-én vehették át a hajdú-
nánásiak ajándékait, így karácsonyra 
mindenhová eljutottak szeretetcso-
magjaink, ami sok-sok kárpátaljai 
gyermek és család ünnepét tette szeb-
bé! 

Ferenczy Boglárka

Életmentők: Véradók napja 2021
31 rendszeres véradót tüntetett ki és 
ajándékozott meg a Magyar Vörös-
kereszt Hajdúnánási Területi Szer-
vezete a Véradók napja alkalmából 
november 27-én.
Immár 30 éve, hogy minden no-
vember 27-én a véradókat, azokat 
a hétköznapi hősöket ünnepeljük 
Magyarországon, akik szó szerint 
a vérüket adják embertársaikért, s 
önkéntes felajánlásukkal műtétek 
sikerességéhez, vagy éppen egy-egy 
személyes tragédia mérsékléséhez 
járulnak hozzá. 

A hajdúnánási eseménynek a vá-
ros önkormányzata adott otthont. 
Az ünnepséget zenés műsor nyitotta 
meg, majd Oláh Miklós a Magyar 
Vöröskereszt Hajdúnánási Területi 
Vezetőségének elnöke és Dr. Lakatos 
Zoltán a szervezet Hajdú-Bihar me-
gyei vezetőségének elnöke köszön-
tötte a kitüntetett vendégeket. Oláh 
Miklós kiemelte, hogy az elmúlt két 
év járványos időszaka alatt Hajdúná-
náson nem csökkent, hanem nőtt a 
véradók száma, de a megyei mutatók 
is emelkedtek.

Az ünnepségen 31 rendszeres vér-
adót tüntettek ki a Véradók napja 
alkalmából. Sokan a 10. véradásuk 
emlékére vehetettek át ajándékot és 
oklevelet, de szép számmal voltak 
olyanok is, akik 30-50-70-80-szor, 
vagy éppen már 90-szer nyújtották 
karjukat egy-egy szervezett véradás 
alkalmával. Ilyen kilencvenszeres vér-
adó volt pl. Torma Antal, de Horváth 
Lajos is már 18 éves kora óta nyolc-
vanszor adott vért; mint mondta, úgy 
véli ezt emberbaráti kötelessége meg-
tenni. A kitüntetettek nagy örömmel 

és büszkeséggel vették át az ajándékot 
és az emlékérmet, hiszen az elismerés 
hátterében a legszebb emberi gesztus 
áll; segíteni embertársainkon, ismeret-
lenül, önzetlenül. A véradók életmen-
tők, akik minden egyes alkalommal új 
esélyt adnak valakinek, ami különö-
sen drámai és mélyen megérintő, ami-
kor gyermekekről van szó. A véradás, 
mint az ünnepségen is elhangzott, egy 
egész felnőtt életet végig kísérő kül-
detés, és ezt a küldetést sokan vallják 
magukénak Hajdúnánáson.

F.B.
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A Nánás Pro Cultura Non-
profit Kft. programajánlója

Programjaink a Magyar Kultúra 
Napja alkalmából:
Január 21. (péntek) 17.00: Kassai 
Imre festőművész kiállítása a műve-
lődési központ galériájában. Megte-
kinthető: február 16-ig.
Január 23. (vasárnap) 18.00: Herczeg 
Ferenc: Kék róka - a Déryné Társulat 
előadása.

Nyár van, az erdő zöld. A délutá-
ni napfény besüt a nyári lak ablakán. 
Minden idilli. Kivéve, hogy a feleség, 
Cecile, már megint nincs itthon. Va-
dászni ment, állítólag egy kék róka-
garnitúrát keres. Már többször pró-
bált rátalálni, de még mindig nem 
látta meg az igazit. 

Aki azt gondolná, hogy egy egy-
szerű szerelmi háromszög bontakozik 
ki mindebből, az nagyon téved. Itt a 
vádló nem a férj, a szerelmes nem a 
szerető, és a vélt szerető nem az, aki-
re a férj számít. A háromszög pedig 
minimum ötszög. Ezen a fülledt nyári 
délutánon mindenki vágyik valakire. 
Mind az öten az elérhetetlen kék róka 
után sóvárognak: varázslatra, valósá-

gon túli világra vágynak, ezt keresik 
a másikban, ezt nem találja egyikük 
sem hétköznapokban.

Az előadás során egyik szereplő fejé-
ből vándorlunk a másikba, hogy végül 
feltérképezzük a teljes szerelmi képle-
tet. Herczeg Ferenc legnagyobb szín-
padi sikere izgalmas felfedezést ígér 
mindazoknak, akik szeretnek mások 
szívébe belelátni.
Ingyenes regisztrációs jegyek a műve-
lődési központ információjában igé-
nyelhetők!
Január 23. (vasárnap) XXII. Doni 
Hősök Emléktúra. Az emléktúrán 
résztvevő katonai hagyományőrző 
csapatok érkezése a városba Hajdúdo-
rog felől, majd hozzávetőlegesen 15 
órakor megemlékezés és koszorúzás a 
Református Templom előtt a Hősök 
Emlékművénél.
Január 27. (csütörtök) 17.00: Ho-
locaust Áldozatainak Nemzetközi 
Emléknapja. Megemlékezés a Hely-
történeti Gyűjteményben, majd mé-
csesek elhelyezése a Mártírok utcai 
emléktáblánál.

„... Nem nyafognék, de most már 
késő,

most látom, milyen óriás ő -
szürke haja lebben az égen,
kékítőt old az ég vizében.”

Fájdalommal a szívünkben tudat-
juk mindazokkal, akik ismerték és 
szerették, hogy Csorvási Lászlóné 
(szül.: Kotráncz Margit) rövid be-

tegség után, életének 86. évében csendesen megtért Teremtőjéhez. 
Hamvasztás utáni búcsúztatása görögkatolikus szertartás szerint 
2022. január 21-én, pénteken 14.30-kor lesz a Tiszaújvárosi Városi 
Temetőben. (Cím: Sajószöged, Tisza út vége)

Gyászolja: férje, fia, menye és négy unokája

Együttműködés

2022. január 6-án Szólláth Tibor 
polgármester  úr a városházán fogad-
ta  Dr. Stündl Lászlót, a Debreceni 
Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmi-
szertudományi és Környezetgazdál-
kodási Kar dékánját és Dr. Harsányi 
Endrét a Debreceni Egyetem, Mező-
gazdaság-, Élelmiszertudományi és 
Környezetgazdálkodási Kar agrárin-
novációért és képzésfejlesztésért fe-

lelős rektorhelyettesét az egyetem és 
Hajdúnánás együttműködési folya-
matainak erősítése kapcsán. A meg-
beszélésen szó volt többek között a 
kihelyezett képzésekről, a Tungsram 
területén megvalósuló vertikális 
farm együttműködési lehetőségei-
ről, valamint kutatás, fejlesztési és 
innovációs együttműködés kialakí-
tásáról.

Anyakönyvi hírek
Akiktől búcsúztunk 
2021. december hónapban 
1 Rácz János
1 Daróczi Zsigmond László
1 Kovács Mátyásné Molnár 
    Zsuzsánna
1 Lakatos Imre Pálné Völgyi 
    Mária Valéria
1 Bózsár Imre Jánosné 
    Kónya Gizella
1 Oláh Imre Antal
1 Reszegi László
1 Tasnádi Imre

1 Szabó Lászlóné Nagy Eszter
1 Nagy Gábor Miklós
1 Mészáros László Péter
1 Timári Imréné Hadházi Ilona
1 Kósa Gáborné Szabó Erzsébet
1 Kónya Imre Ambrus
1 Oláh Sándor
1 Tóth Gábor
1 Kerekes Ferencné Kabai 
    Erzsébet
1 Horváth Imre Józsefné 
    Ónodi Zsuzsánna

Ez itt az Ön 
hirdetéséneka helye! 

Hirdessen Ön is
a Hajdúnánási Újságban!
Telefon: 06-70/445-40-51
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Villa Nanas
Akik a múzeum előtt elhaladva oly-
kor feltekintenek a homlokzatra, az 
egyik emléktábláról előtűnik a fenti 
latin cím, amely Nánás falut jelent, 
és egy évszám: 1221. Derék, bíróság 
elé rendelt eleinknek köszönhetjük, 
hogy ekkor már olvashatjuk telepü-
lésünk nevét. És ennek 2021-ben 
volt nyolcszáz esztendeje. 

Történt, hogy az akkori nánási-
ak közül hármat is Váradra, a mai 
Nagyváradra idéztek tüzesvas próbá-
ra az egyházi törvényszék elé, hogy 
a várban álló székesegyház falai kö-
zött, Szent László király sírja mellett 
megvallják bűneiket. A tárgyaláso-
kat vezető kanonok úr pedig papírra 
vetette az elhangzottakat a beidézet-
tek lakóhelyével együtt. A vaskos kö-
tetre pedig ráírta: Váradi Regestrum, 
azaz Váradi Jegyzőkönyv. 

Számunkra azonban most nem 
az akkoriak kihágásai az érdekesek, 
hanem az, hogy a mai település már 
abban az időben is lakott, virágzó 
hely volt. Meg azelőtt is, az Árpád-
kor korai szakaszától kezdődően, 
hiszen egy település létrejötte és 
nevének első említése nem azonos 
egymással. Az mindenestre tény, 
hogy először nyolcszáz évvel ezelőtt 
foglalták írásba létezését.

A jobbágyfalu lakói is itt éltek és 
itt gazdálkodtak. Itt építették fel 
templomukat és itt törte derékba 
életüket a tatárjárás áradata is, üsz-
kös romokká változtatva a hajléko-
kat, pusztulásra, menekülésre ítélve 
Nánás falu népét. Az emberi termé-

szet azonban visszavágyik a pusztu-
lás helyére, hiszen ott van szerettei-
nek nyughelye, meg aztán ott van a 
romossá lett Isten Háza is. És visz-
szatértek az elmenekült szerzetesek 
is, akik a Szent Mihály tiszteletére 
szentelt templomból és rendházból, 
a monostorból szervezték újjá az éle-
tet és az iskolát. E hely jelentőségét 
jelzi, hogy még a 14. század elején is 
Nánásmonostora néven emlegették 
a falucskát. 

A romjaiból rendre újraéledő te-
lepülés, a falubíró és a plébános ve-
zetésével élte életét az újabb vesze-
delem, a török megjelenése előtt is. 
1528-ban például, amikor Lázár de-
ák térképre rajzolta az akkori ország 
településeit, Nánást templommal és 
kisebb erődítéssel tüntette fel. 1541-
et követően azonban, amikor az osz-
mán birodalom berendezkedett az 
ország közepén, pokollá változtatta a 
peremvidékek népének élettét. Ná-
násét is, amelynek lakói nem csupán 
erős, többszörös védelmi övezettel 
várták a rabló és öldöklő martalóc 
csapatokat, de erős lélekkel is. Még-
pedig református hittel felvértezve, 
hiszen plébánosuk, Nánási Gergely 
vezetésével 1569-re kálvinista hitre 
tértek. Ebben az időben ezer főnyi 
közösség alkotta a jobbágyfalut, s a 
sorozatos pusztítások ellenére a haj-
dúk megérkezésének idejére is hely-
ben maradtak legalább fél ezren, 
akik aztán kiegészültek, megerősöd-
tek az ugyancsak református vallású 
„Bocskai angyalaival.” Merthogy 

azért is telepítette éppen ide őket a 
Magyarok Mózese, hogy felekezeti 
különbségek miatt ne torzsalkod-
janak egymással, amint ez előbb 
Kállóban, majd Böszörményben is 
történt. Az ötszáz főnyi közösségből 
aztán lett négyszer annyi. A védel-
mi rendszer hajdúpalánkkal övezett, 
várszerű erődítéssé formálódott, 
amely óvta az itt élőket és bosszan-
totta a török seregeket, hiszen csak 
nehezen tudtak rést ütni a katonásan 
karban tartott védműveken. 

E sorokkal pedig a hajdúmúltba 
érkeztünk, ahhoz a településhez, 
amely Bocskaitól kollektív nemesi 
kiváltságot és városi rangot kapott, 
s a 17. század végén régi, akkor már 
négy évszázados nevéhez hozzáta-
padt a betelepülők neve, a Hajdú 
előtag, s lett belőle Hajdú-Nánás.

A város történetének további 
részleteit már ismerjük, hiszen az 
előttünk járók leginkább a hajdú 
múltat hangsúlyozták. Így állhatott 
elő aztán, hogy mai történelem-
szemléletünkből hiányzik négyszáz 
év. A hajdútelepítés előtti négy év-
század. Kár. Azért is kár, mert nyolc 
évszázadnyi idő minden bizonnyal 
erősebb helyi történelmi tudatot te-
remtene, illetve teremtett volna. Az 
az első négyszáz év talán nem olyan 
„szép”, ám mégis megbecsülni való, 
hiszen azoknak az időknek a népe 
rakta le az alapokat a későbbi haj-
dúváros számára. Amennyiben ez 
nem így történik, Bocskai fejedelem 
máshová telepítette volna katonáit. 

Becsüljük hát meg ezt a tengernyi 
időt, s egy pillanatra se feledjük a 
fundamentumot, amely Árpád-há-
zi királyaink idejéből való. És azt 
se, hogy ennek tudatában lehetünk 
igazán büszke nánási hajdúk is, akik 
képesek voltak folytatni elődeik há-
zat és hazát építő munkáját. 

Buczkó József

A Váradi Regestrum 1550. évi kiadásá-
nak címlapja

Nánás ábrázolása Magyarország első 
térképén (Lázár deák 1514-1528)

Memoriter

Különleges szolgáltatással bővül 
a Hajdúnánási Köztetemtő kíná-
lata: elindult a MEMORITER te-
mető nyilvántartó rendszer. 
Nem egyedi eset, hogy egy-egy tá-

volabbi, sok generációval ezelőtt élt 
családtag sírját már csak az idősebb 
rokonok ismerik, vagy az egész csa-
lád elköltözik a településről, s idővel 
teljesen elvész a tudás arról, hogy 

hol találhatóak a rokonok örök 
nyugvóhelyei. A Hajdúnánási Köz-
temető üzemeltetője egy teljesen új, 
innovatív programmal kívánta ezt 
a helyzetet orvosolni, miközben a 
saját ügyintézési és adminisztrációs 
tevékenységét is átláthatóbbá tette. 

Nyolc hónapnyi előkészítő mun-
ka – közel 8900 sírhely lefotózása, 
drónfelvételek készítése a temetőről 
és a temetőkönyvek adatbázisban 
történő rögzítése – után elindul-
hatott a MEMORITER program, 
ami egy olyan online felület mely 
segítségével bárki, akár otthonról is 
rákereshet a hajdúnánási temetőben 
végső nyugalmat lelt hozzátartozó, 
ismerősei sírhelyére. A GPS alapú 
keresőrendszer megmutatja a sírhely 
temetőben való elhelyezkedését, 
közeli képet ad a sírhelyről, illetve 
ismerteti az elhunyt személy pontos 

nevét, leánykori nevét, születési és 
halálozási dátumát. 

Elég a keresőfelületbe beírni a 
családnevet, vagy éppen annak első 
karaktereit, s máris keresgélhetünk 
a rendszer által felhozott találatok 
között, nagy eséllyel pedig meg is 
találjuk elhunyt hozzátartozónk sír-
helyét és adatait. 

A program még nem teljes. A 
fejlesztő folyamatosan korrigálja az 
esetleges hibákat, így az üzemel-
tető arra kéri a lakosságot, hogy 
amennyiben észrevételük lenne a 
programban szerepelő adatok, vagy 
rendszer kapcsán úgy írják meg azt 
a temetkezes@hajdunanas.hu email 
címre.  

(F.B.) – fotó: Török Zoltán 
( a kép csak illusztráció!)
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Ez a föld volt a hazája 

A 85 éve született Lente Lajos nóta-
énekesre emlékeztek december 17-
én a Kéky Lajos Városi Művelődési 
Központban.
„..az ember sorsa, az ember jelleme; 
de hol van az ember sorsa: a múltban! 
Létünk minden gyökérszála oda ka-
paszkodik, nevelésünk onnan kaptuk, 
első benyomásainkat onnan szereztük”. 
Lente Lajos gyökerei messzire, mélyre 
nyúlnak, egészen Bocskai koráig. A 
szoboszlai lovas hajdúk leszármazott-
ja ezt a földet, a hajdúságot, szülővá-
rosát, Hajdúnánást soha nem feledte. 
Maradhatott volna a nagyvilág másik, 

talán szebbik felében, hiszen számta-
lanszor járt külföldön, a tengerentúl 
is, az „amerikai álom” földjén, de az 
„akácvirágos kis falu”, Nánás, a csa-
lád mindig visszahozta, mert neki ez 
a föld volt a hazája.

Erre emlékeztek december 17-én az 
„Ez a föld hazám” című, nagyszabású 
gálaműsor keretében a hajdúnánási 
nótások, pályatársak, tisztelők a Len-
te Lajos emlékesten. Az egész estés 
programot a Nánási Népdal, Nóta és 
Tánckedvelők Egyesülete szervezte a 
nánási nóta egyesületek bevonásával. 

A szép számú közönséget elsőként 
Szólláth Tibor polgármester köszön-
tötte, aki kiemelte, hogy Lente Lajos 
mindig nagy szeretettel szólt szülővá-
rosáról, az itt élőkről, hiszen számta-
lan jó ismerős, közelebbi-távolabbi 
rokon élt és él mai napig is itthon. 
Akármerre járt, vitte Hajdúnánás jó 
hírét, nevét. A kölcsönös megbecsülés 
jele volt, amikor 2012-ben Hajdúná-
nás Városáért kitüntetésben részesült.

Az est folyamán neves nótaéneke-
sek, művészek léptek fel, igényesen 
összeállított repertoárral. Mint Nagy-
né Bózsár Katalin – Bózsár Kati nóta-
énekes – elmondta, egyetlen kikötés 
volt a műsorok összeállításánál; olyan 
dalok szerepeljenek, amelyeket Lente 
Lajos énekelt. Őszintén szólva nem 
volt túl nehéz összeállítani egy ilyen 
blokkot, hiszen a „magyar nóta koro-
názatlan királya” megszámlálhatatla-
nul sok nótát ismert, énekelt.

A fellépők között volt Kállay Bori 
színművész, Tarnai Kiss László nóta-
énekes, Marcell fiával, Sarkadi Lász-
ló, Biró Éva Csíkmadarasról, és nem 
utolsósorban Csuja Imre Jászai Mari-
díjas, kiváló és érdemes művészünk. A 
műsorvezető szintén Lente Lajos régi 
tisztelője, barátja Dánielfy Zsolt, a 
debreceni Csokonai Színház színmű-
vésze volt. 

Az est vendége volt a Lente-család 
apraja-nagyja, akik egy szép kamara 
kiállítást rendeztek be a kis előcsar-
nokban Lente Lajos hagyatékából; 
lemezek, hangkazetták, CD-lemezek, 
mikrofonok, egy régi, ütött-kopott 
citera, meglehet van már 90-100 esz-
tendős is, amelyet még édesapjától 
kapott Lente Lajos, egy tangóharmo-
nika, amelyen sokszor kísérte saját 
magát, de ott volt számtalan kitünte-
tése, elismerése is. Mint fia, ifj. Lente 
Lajos elmondta, a család szándéka, 
hogy ezeket a tárgyakat Hajdúná-
násnak ajándékozzák, hiszen itt, szü-

lővárosa múzeumában lesz legjobb 
helyük. 

A rendezvény létrejötte gyakor-
latilag két gondolat találkozásának 
volt köszönhető; a NNTE minden-
féleképpen szeretett volna valamiféle 
megemlékezést Lente Lajos 85. szüle-
tésnapjára, Tiba István országgyűlési 
képviselőnk pedig valamilyen komo-
lyabb rendezvényben gondolkodott, 
amikor 2021. tavaszán találkozott a 
két elképzelés és december 17-re el-
készült a komplett műsor, amelyhez 
az egyesület elnyerte az Emberi Erő-
források Minisztériumának támoga-
tását, képviselő úr ajánlásának kö-
szönhetően. Természetesen az ajánlás 
mellé kellett az a szépen összeállított, 
megszervezett műsor, amelynek létre-
jöttében sokan munkálkodtak.

A több mint három órás nagyszabá-
sú emlékest Lente Lajos egyik kedves 
dalával, a Szeressük egymást gyerekek 
c. örökzölddel zárult, amelyet a szín-
padra szólított összes szereplő együtt 
énekelt. 

(R.Zs.)

Nánási nótások és a Lente család

Csuja Imre nótázik

Lente Lajos hagyaték

Kovács Balázs: Kitagadva : Családi titkok és a történetmesélés ereje
Dr. Csiszár Imre történész ajánlása 
Kovács Balázs családfakutató régi 
hajdúnánási családok története ih-
lette könyvéhez
Ritkán találkozik az ember olyan kö-
tettel, amely olyan közvetlenül meg-
szólítaná, személyesen megérintené és 
elgondolkodtatná, mint Kovács Balázs 
gyűjteményes munkája. Első látásra 
családi történetekből, anekdotákból, 
elbeszélésekből áll, amelyeket a szerző 
kiterjedt kutatómunkával tárt fel a ré-
gi hajdúnánási családok családfáinak 
összeállítása során. Sokkal többről van 
azonban szó, mint érdekes történe-
tekről, kalandos életutakról, mert ez 
a könyv mindannyiunkról szól, min-
denkiről, aki olvassa, és arról is, akinek 
csak ezt követően fog a kezébe kerülni. 

Az emberi sors elevenedik meg a kö-
tet lapjain, az az emberi sors, amely so-
hasem önmagában áll, hanem mindig 
szorosan kapcsolódik az elődök, nem 
egyszer több generációval korábbi fel-

menők életéhez, és amely hatással van 
a következő nemzedékek életére is. 
Generációs sorsközösségek, családi tit-
kok, öröklődött jó vagy rossz beideg-
ződések, tudattalanul alkalmazott, 
eltanult mechanizmusok elevenednek 
meg a kötet lapjain, amelyek sokszor 
rejtve maradnak előttünk, mégis irá-
nyítói életünknek, befolyásolják dön-
téseinket. 

Családunk történetét valamennyire 
mindannyian ismerjük, s ez a mi sze-
mélyes örökségünk, amelyből táplál-
kozunk, és amit magunkkal viszünk. 
Önazonosságunk része, meghatároz 
bennünket. Elődeink élete, akár jó, 
akár rossz dolog történt velük, óha-
tatlanul kihat ránk is, ahogy a velünk 
történt tragédiák vagy szerencsés for-
dulatok is hatással lesznek az utánunk 
következőkre. Olyan szoros láncolat 
ez, amelyből akkor sem tudunk kisza-
kadni, ha szándékunkban áll, viszont 
ha tudatosítjuk magunkban közös-

ségünket elődeinkkel, megismerjük 
az ősök történetét, esendőségeiket, 
hibáikat, erényeiket, érdemeiket, ak-
kor mi is erősebbé válunk. Meghatá-
rozó örökség ez, kapcsolódási pont a 
velünk rokonságban állókkal és arra 
figyelmeztet, hogy sohasem vagyunk 
egyedül. Senki sincs teljesen magá-
ban, mert szülei, nagyszülei, dédszülei 
és korábbi felmenői tudása, tulajdon-
sága, életfelfogása ötvöződik benne. 

Kovács Balázs rendkívül érzéklete-
sen ír saját élményeiről, kutatóútjáról, 
családi indíttatásáról, és saját múl-
tunk, családtörténetünk megismeré-
sére ösztönöz. Könyvében izgalmas 
időutazásra hív, amelyben hajdúná-
nási családok történetébe nyerhetünk 
bepillantást, olyan emberekébe, ami-
lyenek mi is vagyunk, törekvők, esen-
dők, akiknek az életét sikerek, hibák, 
szerencsés fordulatok és sorstragédiák, 
valamint ezek különböző mértékű 
egymásra hatása határozta meg. 

Ha figyelmesen olvassuk a könyvet, 
magunkra ismerhetünk, vagy azon 
kaphatjuk magunkat, hogy saját ma-
gunkról, családunk történetéről gon-
dolkodunk. Ez az önreflexió azonban 
csak előnyünkre válhat, segíthet meg-
ismerni és meghatározni önmagun-
kat, a világban elfoglalt helyünket, 
és segíthet, hogy gyökereinkre találva 
biztosabb lábakon álljunk gyorsan vál-
tozó világunkban.

Egy könyv nemzedékeken át tovább 
gyűrűző hatástípusokról - történeteken 
keresztül - egy témakörről, ami -vala-
hogyan- mindannyiunkat érint - hajdú-
sági sztorik 300 oldalon - nemcsak helyi 
kötődésűeknek.  A könyv megvásárolha-
tó a Móricz Pál Városi Könyvtárban, a 
szerző pedig a facebook.com/kitagadva 
oldalon és a nanasicsaladfarendeles@
gmail.com címen is követhető-elérhető.
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Autóbusz menetrend 2022

Hajdúnánás – Nyíregyháza
Indulás - érkezés Közlekedik Menetirány

6:42 – 7:24 naponta, kivéve  
m. szüneti nap Db. felől Nyíregyháza felé

8:00 – 8:42 naponta Db. felől Nyíregyh. felé

8:46 – 9:21 munkanapokon Ózd felől Nyíregyh. felé

8:46 – 9:21 szabad- és m.szüneti 
napokon Ózd felől Nyíregyh. felé

9:50 – 10:32 naponta Db. felől Nyíregyh. felé

11:49 – 12:25 naponta Eger felől Nyíregyh. felé

15:00 – 15:42 naponta Db. felől Nyíregyh. felé

19:49 – 20:25 naponta Eger felől Nyíregyh. felé

20:44 – 21:26 

a hetek első iskolai  
előadás napját meg-

előző m. szüneti 
napok

Db. felől Nyíregyh. felé

Nyíregyháza – Hajdúnánás 
Indulás - érkezés Közlekedik Menetirány

7:50 – 8:32 naponta, kivéve  
munkaszüneti napok Nyíregyh. felől Db. felé

9:05 – 9:47 naponta Nyíregyh. felől Db. felé

9:30 – 10:06 naponta Nyíregyh. felől Eger felé

12:25 – 13:02 naponta m. szüneti 
napokon Nyíregyh. felől Db. felé

15:05 – 15:41 munkanapokon Nyíregyh. felől Ózd felé

15:05 – 15:41 szabad- és munka-
szüneti napokon Nyíregyh. felől Ózd felé

16:25 – 17:07 naponta Nyíregyh. felől Db. felé

17:30 – 18:06 naponta Nyíregyh. felől Eger felé

Rövidítések: Db = Debrecen, Nyíregyh. = Nyíregyháza, m. szüneti nap = munkaszüneti 
nap. Tájékoztatjuk kedves olvasóinkat, hogy a közölt menetrendekben csak az átszállás 
nélküli járatokat tüntettük fel. További információkat a www.menetrendek.hu oldalon 
találnak.

Debrecen – Hajdúnánás

Indulás - érkezés Közlekedik Menetirány

5:40 -6:41 naponta, kivéve m. szüneti 
napok Db. felől Nyíregyháza felé

6:15 – 7:25 naponta Db. felől Hn. felé
6:50 – 7:57 naponta Db. felől Nyíregyháza felé

7:20 – 8:35 szabad- és m. szüneti  
napokon Db. felől Hn. felé

7:30 – 8:45 munkanapokon Db. felől Hn. felé
8:35 – 9:45 naponta Db. felől Nyíregyháza felé

9:30 – 10:45 munkanapokon Db. felől Hn. felé
9:40 – 10:50 szabad. és m. szüneti napok Db. felől Hn. felé
10:15 – 11:25 munkanapokon Db. felől Hn. felé

10:40 – 11:55 szabad- és m. szüneti  
napokon Db. felől Hn. felé

11:00 – 12:15 munkanapokon Db. felől Hn. felé
11:45 – 13:55 munkanapokon Db. felől Hn. felé

12:30 – 13:40 07.05-ig, és 09.01-től  
munkanapokon Db. felől Hn. felé

12:40 – 13:55 szabad.és m. szüneti  
napokon Db. felől Hn. felé

13:00 – 14:15 munkanapokon Db. felől Hn. felé
13:20 – 14:30 iskolai előadási napok Db. felől Hn. felé
13:45 – 14:55 naponta Db. felől Nyíregyháza felé
14:00 – 15:15 iskolai előadási napok Db. felől Hn. felé
14:30 – 15:40 naponta Db. felől Hn. felé
15:00 – 16:10 iskolai előadási napok Db. felől Hn.felé
15:15 – 16:30 tanszünetben m. napokon Db. felől Hn. felé
15:15 – 16:30 szabadnapokon Db. felől Hn. felé
15:30 – 16:45 iskolai előadási napok Db. felől Hn. felé
16:00 – 17:15 munkanapokon Db. felől Hn. felé
16:40 – 17:50 naponta Db. felől Hn. felé
17:45 – 18:55 munkanapokon Db. felől Hn. felé
18:20 – 19:35 naponta Db. felől Hn. felé
19:15 – 20:20 naponta Db. felől Hn.felé

19:45 – 20:43 a hetek első iskolai előadási nap-
ját megelőző m.szüneti napja Db. felől Nyíregyháza felé

20:15 – 21:25 naponta Db. felől Hn. felé
22:40 – 23:40 munkanapokon Db. felől Hn.felé

Rövidítések: Db. = Debrecen ,Hn. = Hajdúnánás m.nap = munkanap, m. szüneti nap= 
munkaszüneti nap

Hajdúnánás – Debrecen

Indulás - érkezés Közlekedik Menetirány
4:10 – 5:20 naponta Helyből Db. felé
5:25 – 6:35 szabad és m. szüneti nap Helyből Db. felé
5:25 – 6:35 tanszünetben m. napokon Helyből Db. felé
5:30 – 6:35 iskolai előadási napokon Helyből Db. felé
6:00 – 7:20 munkanapokon Helyből Db. felé
6:15 – 7:25 iskolai előadási napokon Helyből Db. felé

6:25 – 7:40 szabad. és m. szüneti  
napokon Helyből Db. felé

6:30 – 7:45 tanszünetben m. napokon Helyből Db. felé
6:30 – 7:50 iskolai előadási napokon Helyből Db. felé
6:45 – 7:55 iskolai előadási napokon Helyből Db. felé
7:00 – 8:15 tanszünetben m. napokon Helyből Db. felé

7:15 – 8:20 07.05-ig, és 09.01-től  
munkanapokon Helyből Db. felé

7:30 – 8:45 munkanapokon Helyből Db. felé
8:00 – 9:15 iskolai előadási napokon Helyből Db. felé

8:15 – 9:30 szabad és m. szüneti  
napokon Helyből Db. felé

8:33 – 9:40 naponta, kivéve  
m. szüneti nap Nyíregyháza felől Db. felé

9:50 – 11:02 naponta Nyíregyháza felől Db. felé
10:40 – 11:55 munkanapokon Helyből Db. felé
10:40 – 11:55 szabadnapokon Helyből Db. felé

11:30 – 12:40 szabad. és m. szüneti  
napokon Helyből Db. felé

11:30 – 12:40 munkanapokon Helyből Db. felé
12:05 – 13:20 naponta Helyből Db. felé
13:05 – 14:12 naponta Nyíregyháza felől Db. felé
13:45 – 14:55 munkanapokon Helyből Db. felé
14:30 – 15:45 munkanapokon Helyből Db. felé
14:30 – 15:45 szabadnapokon Helyből Db. felé
15:00 – 16:10 munkanapokon Helyből Db. felé
15:00 – 16:10 m.szüneti napokon Helyből Db. felé
16:20 – 17:35 naponta Helyből Db. felé
17:10 – 18:17 naponta Nyíregyháza felől Db. felé
18:00 – 19:10 szabad.és m. szüneti napok Helyből Db. felé
18:00 – 19:10 munkanapokon Helyből Db. felé
19:00 – 20:10 munkanapokon Helyből Db. felé
20:10 – 21:20 naponta Helyből Db. felé
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NŐI KÉZILABDA NB I/B
Hajdúnánás SK – Eszterházy SC 18 
- 21 (9 - 12) 
Hajdúnánás. 120 néző. Vezette: Ko-
vács-Sebők, Réti. (december 11.) 
Hajdúnánás SK: Szabó L (kapus), 
KOVÁCS 7/6, PETROVICS 4/2, 
Kelemen, Tar L, Sápi B 2, Poór 1. Cse-
re: TORDA, KOZMA T (kapusok), 
Nyakó 3, Sápi G, Kozma K, Török 1, 
Szabó P, Kostyó, Repák. Edző: Dajka 
István
Hétméteres: 8/8, illetve 2/1. Kiállítás: 
8 perc, illetve 6 perc.
Dajka István: Nagyon jó elenfélel 
szemben maradtunk alul. Nem vé-
letlen az Eger második helyezése. Az 
egész mérkőzésen a védekezésre ösz-
szpontosított mindkét csapat, nagy 
energiákat felemésztve. Az első félidő 
hosszú oldali támadás - védekezés cse-
rét nem tudtuk hatékonyan megolda-
ni. Az ebből kialakult különbséget 
nem sikerült csökkenteni. A támadá-
saink a pontatlan átlövő játék miatt, 
valamint az ellenfelünk nagyszerű 
kapusteljesítménye miatt hatástalan-
ná vált, ezzel megfosztva magunkat a 
bravúr kategóriába tartozó pontszer-

zéstől.
Ifjúsági I. osztály Kelet: Kisvárda - Haj-
dúnánás SK 26 – 23 (13 – 9)
Kisvárda 30 néző. Vezette: Móré, Pász-
tor. (december 14.)
Hajdúnánás SK: VAS (kapus), CSE-
KE 3, Veres Boglárka 1, REPÁK 7/1, 
KOSTYÓ 5, Weibli 3, Szabó F 2/1. 
Csere: Czipa (kapus), Csépke 1, Sza-
bó Sz 1, Murvai, Czap. Edző: Jenei 
Tamás Tibor
Hétméteres: 3/2, illetve 9/2. Kiállítás: 
6 perc, illetve 0 perc.
Jenei Tamás: Az idei év utolsó mér-
kőzésén próbáltuk folytatni azt a sor-
mintát, amit az előző 3 mérkőzéssel 
megalapoztunk. Sajnos az eredmény 
tekintetében nem sikerült, de a küz-
dőszellem meg volt a csapatban, ami 
jó eredményt is eredményezhetett 
volna. Úgy gondolom, amit eltervez-
tünk azt sikerült megvalósítani, csak 
sajnos a 7 db 7 méterest és számtalan 
ziccert rontottunk el, amit a Kisvár-
dánál gyengébb képességű csapatok is 
megbüntetnek

-kábé-

FÉRFI KÉZILABDA NB II
Hajdúnánás FKK – Tiszavasvári SE 
26 - 34 (9 - 16)
Hajdúnánás. 100 néző. Vezette: Nagy, 
Turóczy. (december 11.)
Hajdúnánás FKK: TORMA (kapus), 
Harsányi 3, Bodogán 1, Kelemen 
2, ÖTVÖS N 12/1, Deli 1, Molnár 
3. Csere: Reszegi, Nyakó (kapusok), 
Nyeste 2, Orosz 1, Tupicza, Kovács 1. 
Edző: Bancsók Károly
Hétméteres: 1/1, illetve 3/3. Kiállítás: 
16 perc, illetve 14 perc.
Bancsók Károly: Nem úgy sikerült ez 
a mérkőzés, de az egész ősz, sem aho-
gyan mi szerettük volna! Szükség van 
most erre a pihenőre nagyon! És ta-
vasszal remélem újult erővel, tudunk 
belevágni a folytatásba.
Ifjúsági mérkőzés: Hajdúnánás FKK – 

Tiszavasvári SE 39 – 33 (16 – 18)
Hajdúnánás. 50 néző. Vezette: Maró-
di, Szemán. (december 11.)
Hajdúnánás FKK: NYAKÓ (kapus), 
Csiszár 1, OLÁH 7, DELI 12/4, Pén-
tek 2, Radó 5, MOLNÁR 7. Csere: 
Urgyán, Kelemen 1, Bodogán, Széki 
3, Gönczi 1. Edző: Labancz Mihály.
Hétméteres: 4/4, illetve 4/4. Kiállítás: 
0 perc, illetve 8 perc.
Labancz Mihály: Jó 2. félidei telje-
sítménnyel sikerült megszereznünk a 
két pontot. Végre mindenki felépült, 
meggyógyult. Reméljük a tavaszi foly-
tatásban, még csatlakoznak hozzánk 
régi/új játékosok, akikkel erősödni 
fogunk. Mindenkinek jó pihenést kí-
vánok.

-kábé-

Remi a végére
Véget ért a 2021-es őszi szezon, és az 
utolsó összecsapáson egy nyerhető 
mérkőzést sikerült döntetlenre hoz-
nia az ellenfélnek, ráadásul az utolsó 
percben. Amit reméltünk sajnos be-
igazolódott. A legtöbb döntetlent ját-
szó csapat voltunk a tabellán 7 ikszel. 
Utánunk csak két csapat következett 
a remik sorában azok is 5 – 5 mérkő-
zéssel. Reméljük jövőre Fortuna kissé 
közelebb fog állni hozzánk!
Hajdúnánás FK – BUSE 2–2 (1–0)
Néző: 100
Vezette: Takács I. (Vadon T., Bendik 
T.)
Hajdúnánás FK: Tömöri A., Csatári 
D., Bencze D., Vadász L., Andorkó 
S., Linzenbold Zs., Újvári Zs. (Kerek 
B.), Lakatos D. (Kökényesi Zs.), Fo-
dor J. (Kiss L.), Bohács B., Papp L. 
Edző: Daróczi Péter
Gól: Vadász L., Lakatos D., illetve 
Nagy J., Trencsényi L. 
Ifi: 2–2
Daróczi Péter edző: A szezon utolsó 
hazai mérkőzésen hűek maradtunk 
önmagunkhoz, hiszen ismét sikerült 
remiznünk. A mérkőzés krónikájához 
tartozik, hogy ismét egy nyert meccset 
szúrtunk el, reméljük tavasszal ezeket 
a mérkőzéseket meg tudjuk nyerni. 
Hamar vezetést szereztünk és hiába 
játszott mezőnyfölényben a vendég 
gárda a lehetőségeink ezek után is meg-
voltak. Sőt a 65. percben növelni tud-
tuk előnyünket. Ekkor már mindenki 
bízott az újabb három pont megszer-
zésében, de Szitkó mester tanítványai 
nem adták fel. A véghajrában előbb 
szépítettek, majd az utolsó percben az 

egyenlítés is sikerült. Sajnos az idény 
folyamán nem ez az első mérkőzés, 
mikor nyerő állásból bukjuk a pontok 
egy részét. Reméljük, tavasszal nyerjük 
majd az ilyen összecsapásokat és fel-
jebb lépünk a tabellán. Csapatunk az 
őszi szezont a 11. helyen zárta, 4 győ-
zelemmel, 7 döntetlennel 4 vereséggel 
28 lőtt és 26 kapott góllal.

Köszönöm a csapat összes játékosá-
nak a szezont, az elnökségnek, kitartó 
szurkolóinak a támogatást, biztatást! 
Jó pihenést mindenkinek!

Végül így év végén emlékezzünk 
meg a legfiatalabb korosztály menete-
léséről is. Itt lesz a legkönnyebb dol-
gunk, hisz csak győzelmekről, három 
pontokról, valamint rengeteg rúgott 
gólról kell beszámolni.

Csapatunk ősszel kilenc találkozót 
játszott le és mindegyiket győzelemmel 
abszolválta. Igaz volt olyan mérkőzés 
is, ahol az ellenfél nem állt ki, de hát 
ezért is 3 pontot adnak. Kilenc mér-
kőzés alatt 52 gólt szereztünk, míg ka-
pusunkat csak kétszer tudták mattolni.

Az eddig lőtt gólokon így osztoz-
kodtak futballistáink:
Qurikó Bonifác 23 gól
Kalapos Roland 9
Pásztor Norbert 5
Urbán Péter Pál 4
Fejes Dávid Zoltán 3
Kovács Imre 2 
Nagy Ákos Norbert 2

Fiataljaink, ha így folytatják ta-
vasszal is, akkor biztosak lehetünk 
benne, hogy nagyon fényes éremmel 
zárják a szezont.

Kócsi Imre

Bemutatkozik a Hajdúnánás SK új 
edzője, Dajka István Imre

1 9 6 6 - b a n 
s z ü l e t t e m 
Berettyóujfa-
luban. Isko-
láimat Föl-
desen, majd 
Debrecenben 
a Gépipari 
Szakközép- 
iskolába foly-

tattam. Ezután a debreceni Medicor-
ba kerültem dolgozni és kézilabdázni. 
Az NB II. ifi csapatában kezdtem ké-
zilabdázni, majd a felnőtt csapatban 
játszottam 1984-től 88-ig. Ezután a 
Debreceni Dózsához igazoltam, ahol 
9 évet játszottam. 1997-ben sikerült 
külföldre mennem. 3 évet az oszt-
rák bajnok HC Bruck-nél töltöttem. 
2000-ben hazajöttem, Orosházára 
kerültem, ott folytattam kézilabda 
pályafutásomat. Majd a DKSE-hez 
kerültem, ahol bajnokságot nyertünk. 
Két évig még NB I-ben játszottam és 
itt fejeztem be játékos pályafutáso-

mat. Ez idő alatt  megadatott, hogy 
lehettem válogatott kerettag és játékos 
is, illetve a magyar góllövő listán egy-
szer III. lettem Éles Józseffel közösen. 
Még aktív játékosként elvégeztem a 
középfokú edzői szakot. Így lettem a 
DKSE kézilabda csapat másodedzője, 
majd vezetőedzője Ökrös István után 
2007-ig. Egy év szünet után 2007-
2008-ban Hajdúnánás férfi csapata, 
majd Derecske női csapata, ezt kö-
vetően pedig Balmazújváros követke-
zett. Közben elvégeztem a szakedzőit. 
Ez év őszén kerültem  a Hajdúnánás 
SK női kézilabda csapatához. Emel-
lett a saját építőipari vállalkozásomat 
irányítom és gyümölcstermesztéssel is 
foglalkozom. 

Lejegyezte: Kovács Balázs


