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Babba
A Magyar Kultúra Napjához kapcso-
lódó eseményeket a Legenda címet 
viselő fergeteges színdarab tetőzte 
be. A táncjáték egészén végiglük-
tetett egy istenasszony neve, aki a 
mélyebb megértés végett talán némi 
magyarázatra szorul.

Babbáról, Babba Máriáról, a színdarab 
szerinti Babba Anyáról van szó. De ki is 
Ő valójában?

Magyar népünk a Szent István királyunk 
által adományozott római katolikus val-
lásunk előtti időből két elnevezéssel 
őrizte meg ősi istenasszonyunk nevét. 
Boldogasszony és Babba. Alakja né-
pünk lelkében olyan mély gyökeret vert, 
hogy ezredév múltán is átszüremlik mai 
hitvilágunkba.

A Babba a Hargita és a Keleti-Kárpátok 
ölelésében meghúzódott székely magyar-
ságunk égi édesanyja, akihez mind a mai 
napig imádságos lélekkel fordul legkele-
tibb népcsoportunk a csángókkal együtt. 
Hitük szerint a Babba, a Napba Öltözött 
Asszony ma is ott él velük, ott vigyázza a 
székelyek és általuk a magyarság jövőjét. 
Ezért zarándokolnak százezrek mind a 
mai napig Csíksomlyóra. Hozzá imád-
koztak akkor is, amikor 1916-18 között 
a román katonai támadás miatt 206 ezer 
székelynek kellett elmenekülnie szülő-
földjéről a magyar Alföldre. Közülük 
3200-an a mi városunkban leltek mene-
déket, s a református hajlékokban rend-
re az ő Babbájukhoz, a Babba Máriához 
fohászkodtak, hogy vissza vezérelje őket 
az ellenség martalékává lett hajlékukba. 

A Babba kultusza már Szent István ki-
rály előtt is olyan fennkölt és tiszta volt, 
hogy azt az új vallásban minden továb-
bi nélkül Máriára vihették át. Így lett a 
székelyek Babbájából Babba Mária, Szép 
Szűz Mária. Mert a Babba azt jelenti, 
hogy szép. Szép a teljesség, a mindenség 
értelmében. Neve pedig itt rejtőzködik 
nyelvünkben mindmáig. Figyeljünk csak: 
babája születik az asszonynak, akit még 
nem is olyan régen bába segített a világ-
ra. Az anya csecsemőjével babázik, mi-
közben babusgatja. Ugyanezt teszi majd 
a leány is a játékbabájával. Ha pedig fel-
cseperedik, babája lesz egy legénynek, 
akire még ma is mondogatják a fiúk: ez 
aztán baba.

Ősi istenasszonyunk neve alföldi ma-
gyarságunk lelkében és emlékezetében 
Boldogasszonyként őrződött meg. Az 
Ő oltalmába ajánlotta országunkat első 
szent királyunk, s hozzá fohászkodott 
népünk századokon át a Boldogasszony 
Anyánk kezdetű énekkel, amely Köl-
csey-Erkel Himnuszáig nemzeti imánk 
volt. Ezzel a gyönyörű fohásszal zárult 
az előadás.

   Buczkó József

Vörös és fekete, fekete, fekete
(A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja)

Elvtárs, úttörő, KISZ, ötéves 
terv, beszolgáltatás, TSZ, 
Gulág, vörös csillag, proletár, 
kulák, osztályharc, bolseviz-
mus, béketábor, kitelepítés, 
április 4., sarló, kalapács, ta-
nácselnök, feketevágás, örsi 
gyűlés, Battonyától Nemes-
medvesig... E kifejezések, 
és még számtalan társuk, 
Magyarország 20. századi 
történelmének leghosszabb, 
máig sem feldolgozott, és 
valószínűleg még a követ-
kező évtizedekre is árnyékot 
vető szakaszát idézik fel, azt 
a kezdetben kommunistá-
nak, majd szocialistának ne-
vezett közel fél évszázadot, 
amelynek áldozatairól 2001 
óta minden év február 25-én 
emlékezünk meg. 1947-ben 
ezen a napon tartóztatták le 
a kommunistákkal szembe-
ni határozott fellépése miatt 
a Független Kisgazdapárt 
főtitkárát, Kovács Bélát, akit 
aztán évekig a Szovjetunió-
ban tartottak fogva. Sokak 
számára ez a jogellenes cse-
lekedet tette nyilvánvalóvá, 
hogy a Magyar Kommunista 
Párt a hatalomért folytatott 
harcban gátlástalanul törek-
szik a politikai ellenfelek tel-
jes kiszorítására. 

Az osztálykülönbségek meg- 
szüntetését célul kitűző, az 
egyén és a közösség szabad-
ságát egyenlő fontosságúnak 
tekintő kommunista eszme, 
melynek Marx és Engels tol-
lából származó kiáltvány 1848 
februárjában látott napvilágot 
Londonban, ha megmaradt 
volna eszmének, ma csak kor-
dokumentumnak kijáró tisz-
telettel olvasnánk nevezetes 
mondatait („Kísértet járja be 
Európát – a kommunizmus 
kísértete”; „A proletárok e 
forradalomban csak láncaikat 
veszíthetik”). Az eszme azon-
ban megvalósult, majd elter-
jedt, és ahol követői hatalomra 
kerültek, a Szovjetuniótól Ku-
bán át Észak-Koreáig, ott sok-
évnyi nélkülözés, szenvedés 
várt a lakosságra. 

A szélsőbaloldali rendszerek 
halálos áldozatainak számát 
100 millióra becsüli az 1997-
ben kiadott A kommuniz-
mus fekete könyv. Ebben az 
elképzelhetetlenül nagy em-
bertömegben ott van a halál-
ra éheztetett ukrán paraszt, a 
kivégzett kambodzsai tanár, a 
jeltelen sírba temetett magyar 
miniszterelnök, a Szibériába 
elhurcolt hajdúnánási polgár. 

A végtelenül szomorú sorsok 
(amelyeket városunk  hely-
történeti gyűjteményének Ki-
taszítottak című kiállítása is 
megismerhetővé tesz), meg-
erősítik a Tanácsköztársaság 
bukása után játszódó Édes 
Anna című regény Moviszter 
doktorának szavait: „A kom-
munistáknak is az volt a hi-
bájuk, hogy egy ideált meg 
akartak valósítani. Egyetlen 
ideált se szabad megvalósítani. 
Akkor vége. Csak maradjon 
fönn, a felhők között. Úgy hat, 
és úgy él.”

Az emberi áldozatok mellett 
a kommunista diktatúrák az 
élet minden területén nehe-
zen gyógyuló sebeket ejtet-
tek. Ahol ellenforradalomnak 
kellett nevezni 1956-ot, ahol 
a gyerekek csak titokban  jár-
hattak hittanra, ahol nem lehe-
tett ünnepelni március 15-ét, 
ahol létezhetett a békeharc 
kifejezés, ahol a korrupt össze-
kacsintás életstratégiává válha-
tott, ott áldozatnak tekinthető 
a véleménynyilvánítás szabad-
sága, az egyház, a nemzeti 
identitás, a nyelv és a társadal-
mi szolidaritás is. Hogy ilyen 
közegben, ahol mindenki szem 
volt a láncban, mégis születtek 

kimagasló értékek, éltek pél-
daértékű magatartást tanúsító, 
meg nem alkuvó személyisé-
gek (gondoljunk többek kö-
zött Nemes Nagy Ágnes vagy 
Sinkovits Imre tevékenysé-
gére), az nem a rendszernek 
köszönhető, sokkal inkább 
az egyéni kvalitások, a rendít-
hetetlen erkölcsi tartás, a be-
csületesség és a józan ítélőerő 
kivételes együttállásának.

Akik benne éltek, ha csak 
gyermekként is, a Rákosi- 
vagy a Kádár-rendszerben, 
azok akarva, nem akarva, 
szégyellve, dühösen vagy elta-
gadva, de magukban hordoz-
zák az elmúlt rendszer nyűgét 
és nyilait. Amikor ma nosz-
talgiával halljuk emlegetni a 
rendszerváltás előtti évtizede-
ket, érdemes emlékezetünkbe 
idézni azt, hogy mégiscsak 
egy hazug és elnyomó világ 
részesei voltunk. Ha ezt el-
tagadjuk, ha időnként nem 
mondunk el néhány szót, 
egy-egy mondatot a zsarnok-
ságról, kevés esélyünk marad, 
hogy megértsük a múltunkat 
és a jelenünket, egymást és 
önmagunkat.

Vékony Gábor
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Ustron, ahol barát lesz a (magyar) látogatóból

2012. február első hétvégé-
jén az ustroni városvezetés 
hivatalos meghívásának ele-
get téve, Polgármester Úr 
társaságában negyedma-
gammal indultunk útnak, 
hogy a városaink között 
már régóta meglévő és fele-
lősséggel ápolt kapcsolatot 
továbbépíthessük. 

Utazásunk célja az ez évi kö-
zös programok megszervezé-
sében rejlő együttműködés, 
azok sikeres koordinálásának 
előkészítése volt. A polgár-
mesterek egyeztettek a csere-
üdültetés időszakát, létszámát 
illetően, meghallgatták egy-
más észrevételeit, javaslatait a 
még jobb körülmények megte-
remthetősége érdekében. 

Az ustroniak a 2012 augusz-
tusában megrendezendő Vá-
ros napi rendezvényükhöz 

kérték, hogy a szalmaiparun-
kat bemutató állandó kiállítá-
sunk anyagából állítsunk össze 
egy utaztatható „mini gyűj-
teményt”, néhány, a szalma-
fonást ma is folytató, mester 
kíséretében. Júniusban festői 
környezetbe, Tułowicébe vár-
ják művészeinket a Nemzetkö-
zi Open Air Festőtalálkozóra, 
egy több napos rendezvény-
re. Októberben négy napon 
át fiatal, tehetséges művé-
szek kapnak majd bemutat-
kozási, fellépési lehetőséget 
Ustronban, ahová Hajdúná-
násról is várják a résztvevőket. 

A megbeszélés résztvevői 
mindannyian nagyon fontos-
nak ítélték a turisztikai célú 
hirdetések kölcsönös megje-
lentetését a helyi médiában, 
hogy a városaink lakói fil-
mek, hirdetések útján tájéko-
zódhassanak, miért érdemes 

felkeresni a testvérvárosi 
települést.

Polgármester Úr programis-
mertetőjében szerepelt- a már 
hagyományosnak tekinthe-
tő- Nánási Vigasságok esemé-
nyeinek bemutatása, valamint 
tolmácsolta meghívásunkat a 
Város napi ünnepségünkre. 
Nagy örömmel tájékoztat-
ta partnervárosunk vezetőit 
arról, hogy településünk si-
kerrel nyújtotta be a „NEM-
ZETEK ÉS GENERÁCIÓK 
EGYÜTT” elnevezésű pá-
lyázatát – amelynek eredmé-
nyeként öt napos rendezvény 
keretében hívjuk fel a lakosság 
figyelmét annak fontosságá-
ra, hogy közös érdekünk az 
idősödő korosztály számára 
lehetőséget biztosítani a tár-
sadalmi és közösségi szerep-
vállalás terén, e programnak 
köszönhetően júliusban test-
vérvárosainkból összesen 120 
fő érkezik hozzánk. 

Az év terveinek ismertetését köve-
tően Ustron város polgármestere, 
Ireneusz Szarzec a közelmúltban 
Hajdúnánáson, Ustronról elneve-
zett utca lakói közül kisorsolta azt 
a szerencsés családot, amelynek 
tagjai néhány napot valódi kikap-
csolódással tölthetnek a kiváló klí-
májú városban.

A megbeszélés végén Polgár-
mester Úr ünnepélyesen átadta 
városunk ajándékát Ustron pol-
gármesterének: a 2012. január 
1-jén hatályba lépett alaptörvé-
nyünket, valamint Komiszár Já-
nos festőművész „Tájházból 
nézve” című, Hajdúnánáson szü-
letett alkotását.

Magyarország alaptörvényét is átadta városunk polgármestere az ustroni városvezetésnek.

Mit gondol az új Hajdúnánási Újságról?

Nagy Miklós Tar Kálmán ut-
cai lakost kérdezem, aki kissé 
felháborodva válaszol.- Nagyon 
vártuk az új Nánási Újságot, de 
sajnos nem kaptunk, sőt a kör-
nyező utcákba sem érkezett meg. 
Bízom benne, hogy ez egyelőre 
kezdeti nehézség, s a jövőben – 
ahogy hallom - minden lakásba 
eljut majd. Egyébként szeretném, 
ha a megújult lapban a kisemberek 
problémájával is foglalkoznának. 
Gondolok itt a kisvállalkozókra, 
a kisnyugdíjasokra vagy az egye-
dül élőkre, s ezt szívesen látnám a 
helyi televízióban is. Bizonyára jól 
esne nekik, ha néha megkérdez-
nék tőlük, hogy vannak, milyen 
problémákkal küszködnek.

Koroknai Zoltán középiskolai 
tanár.
- Örülök a formailag megújult 
lapnak. Úgy tekintem, mint egy 
lehetőséget. A terjedelem növe-
kedése lehetővé teszi, hogy egy 
átfogóbb, színesebb képet adjon 
az újság. Remélem, megmarad az 
informatív jellege, s a nánási la-
kosok véleménye nagyobb teret 
kap a helyi, s az általános érdek-
lődésre számot tartó kérdések-
ben egyaránt.

Lejegyezte: Kócsi Imre

Kelemen család:

Érdeklődéssel vettük kézbe az új 
formátumban megjelenő Hajdú-
nánási Újságot. Tetszett a bővebb 
terjedelem, a színes nyomdatech-
nika. Örültünk a keresztrejtvény-
nek, amelyet olvashatóbbá kellene 
tenni. Érdeklődésre tarthat szá-
mot a horoszkóp is. Olvashatóbbá 
vált a lap a nagyobb betűkkel. Hiá-
nyoljuk a hétvégi ügyeletek, gyógy-
szertárak időpontbeosztását.

Újvárosiné Ildikó:

Eddig tetszik a megújult újság. 
Talán a jobb kezelhetőséget se-
gítené szerintem, ha össze lenne 
tűzve, mert így lapozáskor nem 
csúszna szét. A tartalom igen vál-
tozatos, viszont egy kicsit elhajlik 

az egyházi történések felé. Amivel 
még lehetne a tartalmat növelni: 
menetrendek, szakorvosi rende-
lések időpontja, intézmények fo-
gadóórái, versek közlése, aktuális 
receptek. Egyelőre ennyit tudok 
mondani.

Síróné Rozetta:

Az új formátumban megjelent 
helyi újság tartalma, külalakja el-
nyerte a tetszésemet, már alig vá-
rom a következő kiadást. Csak azt 
nem értem, hogy a Hunyadi utca 
2-4. szám alatt miért nem kaptunk 
egy darabot sem. Én személyesen 
kaptam, azért tudom, hogy mi-
ként változott a lap.

Lejegyezte: Gut István Önök mondták!

A város 2012. 
évi költségvetéséről
Esély az eladósodási folyamat 

visszafordítására

A Hajdúnánás Városi Ön-
kormányzat Szervezeti 
és Működési Szabályza-

ta alapján a 2012. évi költségve-
tés tervezetét az első fordulóban 
a Pénzügyi és Ügyrendi Bizott-
ság tárgyalta 2012. január 23-i 
ülésén. Ez a tervezet 483 millió 
forint működési hitel igénybe-
vétele mellett biztosította a költ-
ségvetés egyensúlyát. A terve-
zett működési hitel tartalmazza 
az előző évek 240 millió forint 
mértékű hiányának finanszíro-
zását is. A bizottság mellett én 
is a hiány csökkentésére tet-
tem javaslatot ezen a bizottsági 
ülésen. 

Ennek alapján a képviselő-
testület február 12-i ülésére 
beterjesztendő költségvetési 
tervezet már csak 318 mil-
lió forint folyószámlahitel 
igénybevételével számol. A 
közmeghallgatáson még et-
től alacsonyabb hiányösszeg 
került ismertetésre, azonban 
az ott elhangzottak szerint is 
szükséges bizonyos mértékű 
kiegészítést biztosítani a na-
pokban induló - közel 300 fő 
foglalkoztatását biztosító – 
Startmunka-programhoz, így 
20 millió forint tartalékot ter-
vezünk erre a célra.

A 2012. évi költségvetés fő-
összege 3.294 millió forint. 
Az önkormányzat legjelentő-
sebb bevételi forrása a köz-
ponti költségvetéstől kapott 
állami támogatás és átenge-
dett személyi jövedelemadó, 

melynek összege 2012-ben 
is meghaladja az 1,5 milliárd 
forintot. Ez mindössze 37 
millió forinttal alacsonyabb 
az előző évinél, miközben az 
átadott feladatok normatívája 
meghaladja a 47 millió forin-
tot. A második legjelentősebb 
bevételi forrásunk a helyi 
adókból és gépjárműadóból 
származik, tervezett összege 
702 millió forint.

A kiadások 53%-át a szemé-
lyi juttatások és az ezek után 
fizetendő munkaadót terhelő 
járulék teszi ki.

257 millió forint felhalmozá-
si kiadással tervezünk, úgy, 
hogy a legjelentősebb pályá-
zat útján megvalósítandó be-
ruházásoknak, felújításoknak 

csak az önerejét terveztük, hi-
szen a pályázati eljárások még 
folyamatban vannak. A kom-
munális fejlesztések jelentős 
részét idén a Startmunka-
program keretein belül kíván-
juk elvégezni.

2012-ben terveink szerint- 
hosszú idő után - sikerül 
a város költségvetésének 
egyensúlyi helyzetét megte-
remteni, azaz nem költünk 
többet a bevételeinknél.

Szólláth Tibor
polgármester



2012. február 32012. február

Vitéz Révész Imrének a vá-
ros fejlődését, gyarapodását, 
hírnevének öregbítését elő-
segítő tevékenysége elisme-
réseként Hajdúnánás Város 
Képviselő-testülete a „Haj-
dúnánás Városáért” kitüntető 
díjat adományozza.

Vitéz Révész Imre 1932. 
február 18-án született Haj-
dúnánáson, 10 gyermekes csa-
ládban. A református elemit 
szülővárosában végezte, majd 
Debrecenben tanult. Itt végez-
te el 1947-ben a Népfőiskolát.

1950-ben Hajdúdorogra ke-
rült, akkorra már házas ember-
ként, dohánygyári munkásnak. 

Egy év múltán Ózdra vitte az 
útja a Kohászati Művekhez, 
ahonnan két év után vonult 
be katonának. Szolgálati ide-
je alatt szókimondó magatar-
tása miatt letartóztatták és a 
pesti Gyorskocsi utcai AVH 
börtönbe került. 11 hónap 
múltán végül bizonyítékok hi-
ányában felmentették. 1953-
ban szerelt le végleg a katonai 
szolgálatból. Ezt követően a 
fővárosban maradt és a Vil-
lamos Vasúthoz jelentkezett, 
ahol előbb kalauz, majd 1955-
ben kocsivezető lett.

Ezáltal került az 1956-os for-
radalomba, mikor a tüntető 
tömeg előbb feltartóztatta a 
villamosát, majd felborította 
azt. Az emberek az „Aki ma-
gyar velünk tart!” felszólítást 
skandálták, melynek hatásá-
ra felült arra a teherautóra, 
amely a Lámpagyárba indult 
fegyvervételezésre. Ezt a te-
herautót végül ő maga vezet-
te. Megrakodták fegyverekkel, 
és innentől kezdve részese lett 

a forradalmi eseményeknek. 
Annak leverését követően, 
november 13-án ő is a keresett 
személyek közé tartozott, és - 
a biztos börtönt, vagy netán 
halált elkerülendő -  novem-
ber 16-án gyalogosan elindult 
az osztrák határ felé.

Átmeneti osztrák tartózkodás 
után Svédországba került test-
vérei hívására.

Itt mindent elölről kellett kez-
denie, szorgalma és tanulási 
vágya azonban végül átsegí-
tette a problémákon. Nyelvet 
tanult,  gépipari technikumot 
végzett, és egy villamos erő-
műnél kapott állást. 1974-ig 
kereste itt a kenyerét, majd 
egy súlyos műtét miatt mun-
kát kellet változtatnia. 

Egy taxi vállalathoz került 
sofőrnek, ahol 12 évig dolgo-
zott, majd pedig egy autóbusz 
vállalatot alapított, aminek 
keretében megszervezte az 
első vonaljáratot Stockholm 
és Szolnok között. Ezt a te-
vékenységet 1982-ben fejezte 
be.

Több kitüntetés birtokosa, 
közülük a legjelentősebb a 
Vitézi Rend Jelvény a Csil-
laggal kitüntetés, melyet 
2010-ben vehetett át.

Jelenleg is Svédországban él, 
azonban folyamatosan figye-
lemmel kíséri a hajdúnánási 
történéseket, tartja a kapcso-
latot az itt élő emberekkel, 
rokonaival, barátaival.

Szívügyének tekinti külö-
nösen a Hajdúnánási Re-
formátus Egyházközség 
adományokkal történő 

Város Napja – Kitüntetettek 
Lapunk decemberi számában a Város napi ünnepi képviselő-tes-
tületi ülésen átadott elismerésekről, díjazottakról tájékoztattuk ol-
vasóinkat. Bemutattuk a Somorjai László Testnevelési és Sport 
Díjat kapott Molnár Andrást és a Polgármesteri Elismerő Cím 
birtokosai közül Csiszár Imre történészt, Hegedűs Miklósné 
ny. védőnőt,  Nagyné Kristóf  Irén a Hajdúnánási Nyugdíjasok 
Érdekvédelmi Egyesületének elnökét, Síró Jánosné nyugdíjast és 
Tímári Balázst, a Városi Nyugdíjas Klub vezetőjét.

Lapunk januári számában olvashatták Hajdúnánás Város Dísz-
polgárának, Dr. Hegedűs Lóránt püspök úrnak és a „Hajdú-
nánás Városáért” kitüntető díjat kapott Fehér Imre nyugdí-
jas pedagógusnak, valamint a Szociális Munka Napján átadott 
Polgármesteri Elismerő Cím birtokosának, Szabóné Józsi 
Juliannának portréját. Az alábbiakban a Város napi kitüntetettek 
bemutatását zárjuk az ünnepségen elhangzott méltatásokkal.

„Hajdúnánás Városáért”
 kitüntető díjat kapott

Vitéz Révész Imre ny. vállalkozó

Soós Gábor Közszolgálati Díjat kapott
Dombi Imre ny. köztisztviselő

támogatását, egykori iskolá-
jának, a Református Általá-
nos Iskolának az erkölcsi és 
anyagi támogatását. E mellett 
különböző adományok köz-
vetítésével segíti Hajdúnánás 
városát Svédországból.

(A kitüntető díj átadása után 
Vitéz Révész Imre a kitün-
tetéssel járó pénzösszeget 
felajánlotta és átadta a Haj-
dúnánási Református Általá-
nos Iskola és Óvoda javára.) 
– Szerk.

Dombi Imrének a város-
ban működő társadalmi szer-
vezetek körében kifejtett 
tevékenységének, valamint a 
közszolgálatban eltöltött több 
mint négy évtizedes munkájá-
nak elismeréseként Hajdúná-
nás Város Képviselő-testülete 
a Soós Gábor Közszolgálati 
Díjat adományozta. 

Dombi Imre 1951-ben szüle-
tett Hajdúnánáson, iparos csa-
ládban. Hajdúnánási lányt vett 
feleségül 1972-ben, mára két 
felnőtt gyermek édesapja. Ál-
talános iskolai, szakmunkás és 
középfokú tanulmányait szü-
lővárosában végezte. 

1974-től kezdődően egészen 
2011. február 6-i nyugdíjba 
vonulásáig a Városi Tanács, 
majd Polgármesteri Hivatal 
alkalmazottja.

37 éven keresztül fennálló 
köztisztviselői szolgálati ideje 
alatt polgárvédelmi, adóügyi, 
anyakönyvvezetői, mezőgaz-
dasági, környezetvédelemi és 
állategészségügyi szakterüle-
teken tevékenykedett.

A munkahelyi szolgálat mellett, 
szabadidejében aktívan vett 
részt a város közösségi életét 
formáló tevékenységekben:

A Hajdúnánási Bocskai Hor-
gász Egyesületnél 16 éven 
keresztül gazdaságvezetőként 
szolgált.

A Bocskai Labdarugó Sport 
Egyesület gazdaságvezető és 
labdarugó szakosztálynál in-
tézőként 12 éven keresztül 
segítette az egyesület tevé-
kenységét, amely rendszeres 
vasárnapi elfoglaltságot jelen-
tett, a bajnokság ideje alatt.

Az Újszőlő Egyesület és a 
Csepűskert Egyesület gaz-
dasági ügyeit intézte 1993-as 
alakulásuktól mindaddig, míg 
ezen feladatok ellátását 2010-
ben át nem vállalta a város.

Mindezekben a társadalmi 
szervezetekben a szakmai, gaz-
dasági munka mellett szervez-
te a közösségi programokat, és 
képviselte érdekeiket különbö-
ző fórumokon.

Alapító tagja volt az 1990-
ben újraalapított Keresz-
ténydemokrata Néppártnak 
Hajdúnánáson, és segítette a 
Hajdú-Bihar megyében alakuló 
alapszervezetek létrejöttét.

A helyi szervezetnek titkára, 
rövid ideig elnöke, a mai na-
pig tagja. Mindvégig kiállt a 
keresztény gondolkodás, szel-
lemiség mellett. Számos városi 
és megyei rendezvény (kultu-
rális,  ismeretterjesztő, egész-
ségügyi programok) szervezője 
volt.

A Hajdúnánási Református 
Egyházközség égisze alatt 
1991-ben újjáalakult, 129. Sz. 
Soós Gábor Cserkészcsapat-
nál a fenntartó testület elnö-
kének bízták meg Dombi Imre 
presbitert.

Itt szervezte a Hajdúsági, majd 
az Országos Cserkésztalálko-
zókat, cserkésztáborokat a he-
lyi ifjú cserkészek számára. E 
mellett a cserkésztörvény szel-
lemében foglakozásokat tartott 
a gyermekeknek. Fő kezdemé-
nyezője volt annak, hogy a Re-
formátus Általános Iskolában 

2005-ben szerveződjön újjá a 
129. Számú Soós Gábor Cser-
készcsapat. Azóta város-, sőt 
megyeszerte elismert az iskola 
cserkészcsapata.

Presbiter családból származik. 
A református gyülekezet aktív 
tagja 1964-ben történt konfir-
mációja óta. 1990-től kezdő-
dően presbiter, 2004-es évtől a 
Hajdúnánási Református Egy-
házközség gondnoka (világi 
elnöke). Támogatta a Refor-
mátus Általános Iskola újraala-
pítását, a tornaterem építését, 
az épület megújítását, az egy-
házi óvodai nevelés elindítását, 

és a Református Idősek Ott-
honának megépítését.

Gondnoksága alatt valósult 
meg a Református Idősek Ott-
honának bővítése, a templom 
és a gyülekezeti ház felújítása, 
valamint a Szociális Gondozá-
si Központ várostól történő 
átvétele. 

A Hajdúnánási Református 
Egyházközség világi vezető-
jeként gazdag kapcsolatokat 
épített ki a határainkon túl élő 
magyarsággal, gyülekezetek-
kel. Vezetésével adományokat 
gyűjtött és szállított az egy-
házközség Csíksomlyóra, Vi-
cére, Magyarlapádra gyermek 
intézményeknek, továbbá ez 
utóbbi települést ért súlyos 
árvízkár után a város által ösz-
szegyűjtött adományokat jut-
tatták el a falunak.

Munkásságában mindig meg-
határozóan fontos volt a város 
és az egyház közötti jó kap-
csolat ápolása. A gyülekezet 
2011-ben újabb hat évre vá-
lasztotta meg gondnokának.

A Kéky Lajos Városi Műve-
lődési Központ programja

Február 21. (kedd)
NaNá Színház: Legenda
Táncos álomjáték. Belépő: 
800Ft
Február23. (csütörtök) 17 
óra
 Barangoló Klub – „Zarán-
dokutak” Jalkóczy Miklós 
előadása. A belépés díjtalan!

Február 24. ( péntek )
 A Kárpátia zenekar kon-
certje. zenekar. Jegyár: Elő-
vétel 2100.-Ft, a helyszínes: 
2400.-Ft.

Február 25. 
(szombat) : A Kommunizmus 
Áldozatainak Emléknapja.

14 óra: Koszorúzás Tedejen 
a deportáltak emlékművénél.

15 óra: „A párt, szeme, füle, 
ökle” – A Politikai rendőrség 
1945-56. Előadó: Dr. Pasalik 
Mária, az Állambiztonsági, 
Szolgálatok, Történeti Levél-
tárának osztályvezetője.

Február 26. 
(vasárnap): „Ma vagyon” ve-
télkedő a  Farsang jegyében

Március 2. 
(péntek) a Hajdúnánási Nóta-
klub Nótaestje
Március 3. (szombat): 
Városi Gyerekfarsang
Március 8. (csütörtök)
15 óra: Városi Nőnap

Március 12. (hétfő)
A Honvéd Táncszínház 
Budapest Táncegyüttese 
bemutatja:

14.30: Csipkerózsika c elő-
adás gyerekeknek.
Belépődíj: 600Ft.

19.30: Martin György gyűjté-
seinek archívumából készült 
„Mezőség” című műsora.

Belépődíj: I. helyár: 2.200Ft 
II. helyár: 1900Ft 
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PáLyáZATI FELHíVáS
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázati úton 
történő bérbeadásra meghirdeti 5 éves határozott időtartamra, az önkor-
mányzat tulajdonában lévő, Hajdúnánás, 4714/4  hrsz-ú legelő művelési 
ágú 23.193  m2 nagyságú földterületet 5 éves határozott időtartamra az 
alábbi feltételekkel:

•	 a kiinduló licitár: 2,- Ft+ áFA/m2/év
•	  a bérleti díj az évenkénti infláció mértékével emelkedik
•	  a terület kisebb egységenként is pályázható
•	  a bérleti jogviszony a szerződéskötést követő hónap első napjától  

kezdődik
•	  a területet a megtekintett állapotban lehet bérbe venni, a terület-

egységek esetleges, szükség szerinti kimérettetésének költsége az 
önkormányzatot anyagilag nem terheli, azt a bérlő saját költségén 
elvégeztetheti.

A pályázat  beérkezési határideje:  2012. március 05. (hétfő) 1600 óra
A pályázat zárt borítékban nyújtható be!

A pályázatok benyújtásának helye: a Polgármesteri Hivatal, 
földszint 41-es szoba

4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám
Telefon: (06) 52/381-411/129

A versenytárgyalás ideje: 2012. március 8. (csütörtök) 1000 óra
A versenytárgyalás helye: a Polgármesteri Hivatal 

„Kis tanácskozó” terme
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám

PáLyáZATI FELHíVáS
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

 sport célú hasznosításra meghirdeti

a volt MHSZ Bázis-t.

A bérleti jogviszony a szerződéskötést követő hónap első napjától 2013. február 
28. napjáig terjed.

Pályázati feltételek: 
 - a kiinduló licitár bérleti díja 3.000,-Ft/ + ÁFA/hó
 - a pályázók vállalják a terület rendben tartását
 - a pályázók elfogadják az épületet és a területet a megtekintett állapotban
 - a pályázaton az nyeri el a bérleti jogot, aki magasabb bérleti díjat ajánl

A pályázatok beérkezési határideje: 2012. március 5. (hétfő) 1600 óra
A pályázat zárt borítékban, „MHSZ pályázat” megjelöléssel, 

csak személyesen nyújtható be! 
A pályázatok benyújtásának helye: a Polgármesteri Hivatal, földszint 41-es szoba
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám
Telefon: (06) 52/381-411/129
A versenytárgyalás, licitálás ideje: 2012. március 7. (szerda) 1000 óra
A versenytárgyalás, licitálás helye: a Polgármesteri Hivatal
 „Kis tanácskozó” terme
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám

PáLyáZATI FELHíVáS
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete versenytárgyalásos pályá-
zati eljárás útján mutatványos berendezés üzemeltetése céljából bérbe adja az 
önkormányzat tulajdonát képező  hajdúnánási  5381/3. hrsz-ú „kivett beépítetlen 
terület” 1900 m2  nagyságú részét, 5397/8 hrsz-ú erdő művelési ágú terület 1100 
m2  nagyságú részét  az alábbi feltételekkel:

- a felek a bérleti szerződést 2012. – 2014. évekre, kizárólagosan a húsvé-
ti időszakra, alkalmanként 4 napos igénybevételre vonatkozóan, határozott 
időtartamra kötik
- a kiinduló licitár bérleti díja  50,-Ft+ áFA/nap/ m2 
- a bérleti díjat egy összegben, évente a rendezvényt követő 3 napon belül 
kell megfizetni
- a pályázó a végezni kívánt tevékenységet csak a hatályos jogszabályok-
nak való megfelelés után végezheti,
- a bérleti jog elnyerése nem jelenti automatikusan az 5383 hrsz-ú 3670 m2 

nagyságú,  „kivett közpark” megnevezésű terület közterület használati jo-
gának elnyerését is
- a pályázók a területet a megtekintett állapotban elfogadják, használat 
után eredeti állapotában adják vissza
- a pályázaton az nyeri el a bérleti jogot, aki magasabb bérleti díjat ajánl,
- a bérleti jog harmadik személy részére történő átadása esetén a bérlő 
teljes felelősséggel tartozik,
- az energia ellátásról saját költségén a pályázó gondoskodik,
- a versenytárgyaláson csak személyesen lehet részt venni.

A pályázat beérkezési határideje:  2012. március 2. (péntek) 900 óra
Versenytárgyalás, licitálás:    2012. március 2. (péntek) 1100 óra
Helye:  a Polgármesteri Hivatal „Kis tanácskozó” terme, 
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. 

A versenytárgyalási ajánlatot zárt borítékban „Pályázat – Húsvét ” felirattal, írás-
ban kell benyújtani a Polgármesteri Hivatal fszt. 41. irodájában, melynek tartal-
maznia kell:
a.) a pályázó nevét, címét, tevékenységének megnevezését;
b.) nyilatkozatot arról, hogy a versenytárgyalási feltételeket elfogadja;
c.) jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társa-
ság aláírási címpéldányának, cégbírósági bejegyzésének valamint társasági szerző-
désének másolatát.
  Információ kérhető: Telefon: (06) 52/381-411/129

TáJéKoZTATó
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Hajdúnánás Városi Önkormányzat Kép-
viselő-testületének 533/2011. (XII. 16.) számú Képviselő-testületi Határo-
zata alapján 2012. február 27. napjával kezdődően Hajdúnánáson, az Iskola 
utcában forgalmi rend változás történik. A megjelölt időponttól kezdve a 
jelenlegi kétirányú közlekedést egyirányú forgalmi rend váltja fel; a jár-
művek haladása a Bethlen G. krt. felől a Hunyadi utca irányába történhet.

Kérünk mindenkit az óvatos közlekedésre!

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

PáLyáZATI FELHíVáS
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete versenytárgyalásos pá-
lyázati eljárás útján értékesítésre meghirdeti az önkormányzat tulajdonát képező 
4080 Hajdúnánás, Óvoda utcán található 4944. hrsz-ú, 619 m2 nagyságú, kivett 
általános iskola megnevezésű valamint a 4942/8 hrsz-ú 820 m2 nagyságú kivett 
lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű -szerkezetileg egybefüggő- ingat-
lant  41.300.000,- Ft  kiinduló licitáron az alábbi feltételek mellett:

- a pályázat benyújtásával egy időben a kiinduló licitár 10 %-át bá-
natpénzként az önkormányzat  költségvetési elszámolási számlájára 
(11738077-15372662) kell átutalni, pénztárába befizetni, a nyertes pályázó-
nál ez az összeg beszámít a vételárba;
-     a nyertes pályázó a bánatpénzzel csökkentett vételárat az adásvételi 
szerződés megkötését követő 15 banki napon belül átutalással köteles meg-
fizetni az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára (11738077-
15372662);
-     a tulajdonjog átruházással kapcsolatos összes költség a vevőt terheli;

 A pályázat beérkezési határideje: 2012. március 5. (hétfő) 1600 óra
 Versenytárgyalás, licitálás:             2012. március 7.  (szerda)  900 óra
 Helye:  a Polgármesteri Hivatal „Kis tanácskozó” terme, 
 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. 

A pályázat személyesen adható be a Polgármesteri Hivatal fszt. 41. irodájában, 
zárt borítékban „Pályázat a hajdúnánási 4944. hrsz.-ú és a 4942/8 hrsz-ú ingat-
lan megvásárlásra” felirattal.
Információ kérhető: Telefon: (06) 52/381-411/129

Pályázati csomag átvehető: 2012. február 17-étől (péntektől) a Polgármesteri 
Hivatal 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám Közgazdasági Irodáján (Fszt. 
41. sz. szoba) hivatali ügyfélfogadási napokon.

PáLyáZATI FELHíVáS
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázati úton történő 
bérbeadásra meghirdeti 5 éves határozott időtartamra, az önkormányzat tulajdo-
nát képező,  

Hajdúnánás, Hunyadi u. 2-4. szám alatti, 
17 m2 alapterületű, 14. számú garázst 

500,- Ft/m2/hó + ÁFA kiinduló licitáron.
A pályázatok beérkezési határideje: 2012. március 05. (hétfő) 1600 óra
A pályázat zárt borítékban nyújtható be.
A pályázatok benyújtásának helye: a Polgármesteri Hivatal, földszint 41-es szoba
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám. Telefon: (06) 52/381-411/129
A versenytárgyalás, licitálás ideje: 2012. március 07. (szerda) 1300 óra
A versenytárgyalás, licitálás helye: a Polgármesteri Hivatal „Kis tanácskozó” terme
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám

Önkormányzati hírek



2012. február 52012. február
Hagyományébresztés
Megalakult a 
hajdúnánási 
Polgári olvasókör

Régi hagyomány újraélesztésére 
vállalkozott a Móricz Pál Városi 
könyvtár és Helytörténeti Gyűj-
temény: február 3-án megtartotta 
első összejövetelét a Polgári Olva-
sókör, amelyet a Hajdúnánási Szel-
lemi Műhellyel közösen szerveztek. 
Az olvasókörök az elmúlt több 
mint két évszázad során fontos 
szerepet töltöttek be a polgárság, 
a parasztság, az ipari munkásság 
művelődésében, közösségformálá-
sában. Ezeket a köröket 1949-ben 
rendeletileg szüntették meg, helyü-
ket az intézményesített népművelés 
vette át, és majd csak 1989 után ala-
kultak újra.

A Polgári Olvasókör nyitó ren-
dezvényen stílusosan, Hajdúnánás 
ismert amatőr helytörténészére, 
Draviczky Imrére emlékeztek, aki-
nek alakját visszaidézték személyes 
tárgyai: szemüvege, elmaradha-
tatlan fényképezőgépe, bakancsa, 
amelyben járta a várost, a határt, 
jegyzetei, írógépe. Buczkó József  
intézményvezető köszöntő szavai 

után családtagok, ismerősök, peda-
gógus kollégák hallgatták érdeklőd-
ve Péteri Lajosné, a pályatárs és jó 
barát alapos, értékelő visszaemlé-
kezését, a több ezer oldal terjedel-
mű hatalmas életmű bemutatását. 
Draviczky Imre dolgozatai ma 
már pótolhatatlan forrásai Hajdú-
nánás 19-20. századi népéletének, 
társadalomtörténetének. Kutatásai 
igen széleskörűek voltak, a cséplés, 
határnév gyűjtéstől és feldolgozás-
tól kezdve a keresztény halottas 
szokások, az iparosság históriáján 
át a két világháború hajdúnánási 
vonatkozásainak megírásáig sok 
minden belefért a több évtizedes 
gyűjtőmunkába. 

Az előadás után -a már hagyo-
mányos zsíros kenyér és forró tea 
mellett- kérdeztük Buczkó József  
intézményvezetőtől, miért érez-
te szükségét egy ilyen olvasókör 
létrehozásának.

- Az egykori olvasókörök szelle-
miségét, közösségformáló erejét 
szeretnénk visszahozni, az önmű-
velésre, az élethosszig tartó tanulás-
ra ösztönözni. Fontos cél a nemzeti 
kultúra őrzése, amely a helyi érté-
kek mentése, felkutatása, őrzése fo-
lyamatában tud igazán testet ölteni. 

Éppen ezért választottuk szerve-
ző-rendező társként a Hajdúnánási 
Szellemi Műhelyt, amely már húsz 
éve deklaráltan kiáll a helyi érté-
kek mellett, programjaival, a helyi 
alkotók bemutatásával, kiadvány 
politikájával. Mindemellett nagyon 
fontosnak tartom, hogy olyan fo-
lyamatokat indítsunk el, amelyek-
ben helye van a kisebb-nagyobb 
társaságok összejövetelének, baráti 
beszélgetéseknek, eszmecseréknek.

- Miért éppen a Polgári Olvasókör 
nevet vették fel?

- Azért, mert ez az elnevezés fedi 
le legjobban azt a viszonylag szé-
leskörű társadalmi réteget, amelyet 
meg szeretnénk szólítani.  

- Milyen programokra számít-
hatnak az érdeklődők és milyen 
rendszerességgel?

- Számtalan olyan téma van már tar-
solyunkban, amely akár egy évre is 
elegendő lenne. A következő alka-
lommal a Testhalom mondája lesz 
az est fő témája, amelyet mindenki 
ismer Nánáson, de hogy igazándi-
ból mi is lehetett ennek a rác-hajdú 
véres történetnek a valós törté-
nelmi alapja, arra a közelmúltban 

derült fény. Emlékezünk majd 
Molnár Józsefre, Igmándy József-
re, a múzeumi hagyományokra és 
természetesen igyekszünk bemu-
tatni minden újonnan megjelenő 
helyi kiadványt is. A programokat 
egyébként ősztől tavaszig havon-
ként egy alkalommal tervezzük, 
alkalmazkodva az egykori paraszt-
polgári élet ritmusához.

„Ezek a körök alulról építkeznek, 
és a saját értékeiket őrzik, fejlesztik. 
Érzékenyen keresik és gyakorolják 
népi kultúránk maradandó értékeit: 
a tárgyi, szellemi, társadalmi és folk-
lórkincsünk legjavát. Akkor lesz-
nek a hagyományok hű folytatói, 

ha arra törekszenek, hogy egész 
együtt élő közösségek jobban, 
egészségesebben, boldogabban él-
jenek, olyan szellemi műhely jöjjön 
létre, amelyik -mint a település kö-
zössége- a magán- és pártérdeke-
ken felülemelkedő összefogásban 
találja meg együttes boldogulásá-
nak útját, módját” – mondta az ol-
vasókörökkel kapcsolatban Molnár 
Zoltán író. Ezt a szép gondolatot 
képviselte a rendezvényen a Szal-
makalap Citeragyüttes, akik az egy-
kori „társas vacsorák” hangulatát 
idézték meg citerajátékukkal. 

Rigó Tamásné

SPoRT
Sikeres pályázat, 

remek felszerelés
Gyerekzsivajtól volt hangos feb-
ruár 7-én délután a Polgármesteri 
Hivatal díszterme. A Hajdúnáná-
si Focisuli növendékei érkeztek 
izgatottan, hogy átvegyenek egy-
egy felszereléscsomagot, melyet 
a vezetőség egy sikeres pályázat 
útján tudott előteremteni nekik. 
A 15 millió forint (90% támo-
gatás 10% önerő) kizárólag az 
utánpótlás, a gyermek-, az ifi- és 
a serdülőcsapatok segítségére 
fordíthatják. Ebbe beletartozik a 
felszerelés, az eszközök, az edzők 
juttatása, az utaztatás stb. Ez al-
kalommal a srácok sporttáskát, 
pólókat, melegítőt, sportszárat 
kaptak. Néhány nap múlva ér-
kezik a cipő, s fejenként egy lab-
da is. Természetesen a szerelést 
használatra kapták a gyerekek, 
vigyázniuk kell rá, s ha kinövik, 

ki tudják majd cserélni nagyobb 
számra is. Varga Zsolt elnöktől 
megtudtuk, hogy a jövőben is 
maximálisan ki akarják használni 
az efféle támogatásokat. „Idén 
100 éves a hajdúnánási futball, s 
azt szeretnénk, hogy az elődök 
büszkén nézzenek ránk. A fia-
talok pedig (akik legszívesebben 
már jövőre a Milánban, vagy a 
Manchesterben futballoznának), 
reméljük, megértik, hogy a hegy 
csúcsára dombokon keresztül ve-
zet az út.”

Kócsi Imre

Színházi 
igézés 
Nánáson
2012. január 26-án estére izgal-
masnak ígérkező színházi pro-
dukcióra kaptam meghívást 
Hajdúnánásra. Várakozásomat 
fokozta, hogy a szerzőrendező 
Marth P. Ildikó színházi életpá-
lyáját a kezdetek óta követem 
(egykori kedves tanítványom ő a 
Debreceni Színjátszó Stúdióban), 
s évekkel ezelőtt már beszámolt 
nekem a benne kilenc éven át 
vajúdó előadás körvonalairól, s 
el is küldte írásának akkori első 
változatát, melynek témája és a 
benne rejlő „nemhagyományos” 
színházi megvalósulás lehetősé-
ge felkeltette érdeklődésemet. 
Másrészt korábban már több 
rendezését láttam (Kukás Guru, 
Hajdú Rege), s a NaNá színház-
ból több színjátszó is személyes 
ismerősöm.

Várakozásom nem volt alaptalan. 
Ritka szép közösségi színházi él-
ményben volt része a teltházas 
közönségnek. 

Marth P. Ildikó egyedi misztéri-
umjátékot celebrált színpadra a 
NaNá színpad és a Nyírség Tánc-
együttes közös produkciójaként: 
táncos álomjátékot, melyben 
balladisztikus-kihagyásos drama-
turgiai szaggatottsággal követik 
egymást a lineáris cselekmény 
stációi. Kollektív tudatalattink 
múlt ködébe vesző toposzai, 
az ősmagyar hiedelemvilág po-
gány regéi és bibliai-keresztény 

motívumok rímelnek egymásba 
itt naiv harmóniával. Eleink is-
tenanya kultusza sejlik föl a Má-
ria-mítosz szövetének réseiben, 
a Szarvasfiú legendája Krisztus 
mártír-sorsával fonódik egybe, az 
égi világ napkorongja és az alsó 
világba nyíló feneketlen kút szín-
padi motívumában a Megfeszített 
keresztjének vonalai jelzik a koz-
mikus égtájirányokat.

Az archaizáló költői szöveg 
szándékolt anakronizmusaival a 
jelenidejűség áthallásait erősíti. A 
stilizáltság fokát emeli a ritmikus 
recitálás (a Regös szerepében a 
gyönyörű orgánumú Szólláth Ti-
bor), valamint a főszereplők és a 
kórus által élményszerűen és szó-
lam-biztosan énekelt sorok érzel-
mi töltése, melyek jól elegyednek 
az elvont, vagy csak meseien va-
lóságos szituációk dialógusaival. 
Közösségi színházról van szó, 
mégis kiemelésre kívánkozik Sa-
rolt (Simon Timea) és Szarvasfiú 
(Nagy Róbert) átszellemült je-
lenléte, a Király (Kócsi Imre) 

groteszk elemekkel színezett  fi-
gurája, Nagyúr (Szabó János) 
és Mód (Vitányi Imre) erőteljes 
megjelenítése, valamint a többi-
ek mellett az Erdei lény (Kanda 
Zsuzsa), Szabolcs (a díszleteket 
is jegyző Nagy Sándor) szemé-
lyes hitelű színpadi alakja. Kü-
lön figyelemre méltó az együttes 
pontosan szerkesztett tömegjele-
neteinek kisugárzó ereje és szín-
padi hatásfoka.

Nagy értéke és vivőereje az elő-
adásnak Kazár Pál eredeti rit-
musú és dallamvilágú zenéje, 
mely hangszerelésében ősidők 

zenéjét idézi (dobok, sípok, du-
dák – elektronikus hatásokkal ve-
gyítve), valamint az erre a zenére 
komponált táncok (Kácsor Ist-
ván vezető koreográfus és társko-
reográfusainak ihletett munkája), 
mely a mítosz sodrását, höm-
pölygését és a drámai fordula-
tok feszültségét tánclépések jól 
összegyakorolt kombinációjával 
dinamikusan szolgálta, közös ne-
vezőre hozva ezzel szereplőket és 
táncosokat.

Szeitz Ágnes részleteiben is 
etnografikus pontossággal ki-
dolgozott kitűnő jelmezei és asz-
szociációkat indító fantasztikus 
maszkjai tökéletesen szolgálták a 
rendezői koncepciót.

A technikusok (Varga Adrián és 
Varga Lajos) jelenetről jelenet-
re csodát míveltek: a művelő-
dési ház színpadi technikájával 
sztereó hangzást és illúziókeltő 
fényhatásokat (árnyjáték, színes 
filterek, stb.) produkáltak.

Csak remélni merem, hogy – 
mint a Naná Színház korábbi 
produkciói – Marth P. Ildikó nagy 
képzelőerővel megírt személyes 
misztériumjátéka, biztos szak-
mai tudással színpadra helyezett 
műve, találékony térszervezésű, 
ihletett és ötletgazdag rendezése, 
a Legenda is szárnyra kel és eljut 
városhatáron és országhatáron 
túlra is.

    
  Dr. Pinczés István

A NAGy SIKERRE VA-
Ló TEKINTETTEL FEB-
RUáR 21-éN (KEDDEN) 
A MŰVELŐDéSI KÖZ-
PoNT ÚJBóL MŰSoR-
RA TŰZI A LEGENDáT. 

JEGyEK A MŰVELŐDéSI 
KÖZPoNTBAN VáLTHA-
TóK. A JEGy áRA: 800Ft. 

A Bocskai István általános Iskola, Gimnázium, 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és  Egysé-

ges Pedagógiai Szakszolgálat 

óvoda és Iskola utcai intézményegysége szülői 
munkaközössége és tantestülete

TAVASZVáRó JóTéKoNySáGI BáLT
szervez 2012. március 10-én szombaton 19 órakor az Iskola 

utcai  egység tornatermében.

A belépő 4000 Ft/fő. A támogatójegyek  500 Ft és 1000 
Ft, melyeket február 20-a és március 8-a között az isko-
latitkári irodákban /Iskola u. 3. (570-540); Óvoda u. 

2-10. (06-70-445-40-24)/ lehet megvásárolni.

Kérjük, időben biztosítsák helyeiket!
Örömmel várjuk tombola tárgyak felajánlását!

Mindenkit szeretettel várunk!

A szervezők
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Református 
Nőszövetség

A Református Nőszövetségek-
nek nagy hagyománya és fontos 
karitatív szerepe volt a szoci-
alizmus előtti időszakban.  Az 
első magyar református nőszö-
vetségek Erdélyben alakultak 
meg  Nagy Károly püspök, majd 
1928-ban Makkai Sándor híres 
teológus professzor vezetése 
alatt, és legfőképpen Pilder Má-
ria munkásságának köszönhető-
en, aki a nagyenyedi Református 
Tanítóképző igazgatója volt. Ké-
sőbb Ravasz László dunamelléki 
püspök úr Őt hívta meg a ma-
gyarországi 4 egyházkerület 
Nőszövetségének megszervezé-
sére 1943-tól. Célja a református 

gyülekezetekben munkálkodó 
nők összefogása, kapcsolat egy-
mással, egymás segítése, ez által 
a Magyar Református Egyház 
erősítése.  1944-től  nagy szere-
pe volt a nőszövetségeknek az 
üldözöttek segítésében is.  1947-
ig a nehéz körülmények ellenére 
is volt egy lelki megerősödés az 
egyházban.   1950-ben a kom-
munista diktatúra a nőszövetsé-
geket is megszüntette.

1992-ben alakult újjá az Orszá-
gos Református Nőszövetség. 
2000 december 17-én   Hajdú-
nánáson is újjáalakult  a Refor-
mátus Nőszövetség Gacsályiné 
Balla Márta lelkipásztor vezeté-
sével,   a titkári teendőket Dr. 
Szécsi Anna látta el.   2007-től új 
lendületet kapott a Nőszövetség 

városi munkája, amikor Síró Já-
nosnét választották meg a Nő-
szövetség titkárának. Dr. Szécsi 
Anna az elnök helyettesi tisztet 
látja el 2007 óta. 

Ez a megújult Nőszövetség tar-
totta évadnyitó ülését januárban, 
ahol új tagokkal is bővült a kör.

Szükség is van az új tagokra, hi-
szen a Református Nőszövetség 
az idei évben is sok szép szolgá-
latot lát el a gyülekezetben. 

Idős, beteg gyülekezeti tagok 
látogatása, a megkeresztelt gyer-
mekek  köszöntése, keresztelési 
kendő hímzése, sütemények sü-
tése szeretetvendégségekre, ado-
mányok gyűjtése. 

A Nőszövetség minden hónap-
ban egy-egy szerdai alkalommal 
ülésezik, ahol továbbra is nyitott 
szívvel várja mindazokat az asz-
szonyokat, akik szívesen vesznek 
részt az Isten dicsőségére vég-
zett szolgálatokban, és vágynak 
egy ilyen karitatív közösségbe.

(A Nőszövetségről bővebben ol-
vashatnak a Hajdúnánási Refor-
mátus Egyházközség  1617-2007,  
390 évre visszatekintő jubileu-
mi évkönyvének 95-98. oldalán 
Dr. Szécsi Anna és Síró Jánosné 
írásaiban.)

                            Szabóné 
Marth Éva

Családi vasárnap

„Jöjjetek énhozzám mindnyájan, 
akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve…”                    

 (Máté 11,28)
2012- február 5-én a re-
formátus gyülekezeti ház-
ban 9 órától és 10 órától 
is istentiszteleti alkalmakat 
tartottak. 9 órától a re-
formátus óvoda és a re-
formátus általános iskola 
alsó tagozatos gyermekei 
szüleinek,  családjainak, 
10 órától a felső tagozatos 
gyermekek szüleinek a  
nagy gyülekezettel együtt  
tartott istentiszteletet Ga-
csályi Gábor gyülekezeti 
lelkipásztor. A református 
iskola gyermekei  kéz-
zel írott igés kártyával 
várták az istentiszteletre 
érkezőket. A kártyán ez 

állt: „Jöjjetek énhozzám 
mindnyájan, akik megfá-
radtatok, és meg vagytok 
terhelve…” (Máté 11,28)

Az igét a” Bibliaolvasó ka-
lauz  a 2012. évre „ című 
Magyarországi Reformá-
tus Egyház által kiadott 
útmutató szerinti   napi ige 
adta. 

Soha nem látott aktualitása 
van minden ember számá-
ra a fenti igének. Gacsályi 
Gábor lelkipásztor azokról 
beszélt, akik azért fáradnak 
el, mert sok munka  és fe-
lelősség  terheli őket,  de 

beszélt  azokról is, akik a 
munkanélküliség nehéz 
lelki terhét hordják. Imád-
kozott az ország és a város 
vezetőiért, hogy tudjanak 
munkahelyeket teremteni, 
hogy a családok stabilitása, 
biztonsága erősödjön. 

Kérte a gyermekeket, 
hogy imádkozzanak szü-
leikért, fogadják el, ha a 
szülők nem tudnak min-
dent biztosítani, minden 
ajándékot megvásárolni 
számukra. A legnagyobb 
ajándék  a családok számá-
ra is a szeretet,  a  békesség 
a közös öröm.    

Fiatal Felnőttek Alkalma
Minden  vasárnap délután 5 órakor várja Kocsis Áron beosz-
tott lelkipásztor a református gyülekezeti házban  azokat a fia-
tal, 18-30 év közötti felnőtteket, akik lelki beszélgetésre vágynak, 
közösséget keresnek, akiknek kérdéseik vannak és szeretnének 
olyan fiatalokkal találkozni, akik hasonlóan gondolkodnak.   A  
Fiatal Felnőttek Alkalmának, avagy a  FIFA-nak a facebook címe: 

http://www.facebook.com/groups/304968016194680/

„Mert mi Kolping művén 
dolgozunk,

És a sorsunk, hogy 
összetartozunk,

Isten jóságában bízunk, 
adjuk hát tovább,

És így lesz nékünk szép, s 
jó világ.”

(Kolping-dal részlet)

Kolping Adolf  kölni 
egyházmegyés katoli-
kus pap 1849-ben in-

dította el mozgalmát. Teológiai 
tanulmányai és pappá szente-
lése előtt iparosként a cipész 
szakmában dolgozott. Fiatal 
káplánként személyes küldeté-
sét abban ismerte fel, hogy a 
nyomasztó szociális problémák 
enyhítésére szentelje életét. A 
katolikus legényegylet megala-
pításával a fiatalokat ki akarta 
vezetni az elszigeteltségükből, 
életük sikeres megoldásához 
kívánt segítséget nyújtani kö-
zös művelődés és önsegélyezés 
megszervezésével. Meg volt 

győződve arról, hogy a társa-
dalmi bajokat csak a keresztény 
elvekhez való visszatérés által 
lehet enyhíteni és megoldani. 
Szándéka szerint a keresztény-
séget életszerűen és bátran bele 
kell vinni a gyakorlati életbe. 

A Kolping-mozgalom egyik 
legfontosabb feladata, hogy 
tagjaival egyre mélyebben 
megismertesse a keresztény 
értékeket, és ezáltal tettekre 
serkentse őket. A Kolping-
mozgalom alapját a Kolping-
családok képezik. Az egyes 
Kolping-családok rendszerint 
plébániákon szerveződnek. 
A közösség jellegzetessége, 
hogy családszerű, nemzedéke-
ket átfogó, katolikus, demok-
ratikus, továbbképző, tettre 
kész és kedélyes. A Kolping-
család életére jellemző a vi-
dám társas együttlét. Az egész 
Kolping-mozgalom és a helyi 

Kolping-család az egyház ré-
szének tartja magát, vállalja a 
katolikus társadalmi tanítás út-
mutatása szerinti apostolságot a 
társadalmi életben. A Kolping-
családban a különböző gene-
rációk koruknak megfelelően 
járulnak hozzá a közösség éle-
tének kiteljesedéséhez. 

Juhász Imre prézes atya a 
Magyar Kolping Szövetség 
tagjaként nemrég kezdte meg-
ismertetni egyházközségünk 
tagjaival Adolf  Kolping szel-
lemiségét, a Kolping szövetség 
működését, és az ebben rejlő 
csodás lehetőségeket. Felismer-
ve, hogy az akkori problémák 
és a rájuk adott válaszok nap-
jainkban is mennyire idősze-
rűek, a megalakításra irányuló 
konkrét tervek 2010. év végén 
születtek meg a Hajdúnánási 
Római Katolikus Egyházköz-
ségben. Ennek eredményeként 

Juhász Imre plébános atya egy-
házi, és Vargáné Sárosi Ildikó 
világi elnök vezetésével lét-
rejött a Hajdúnánási Kolping 
Család Egyesület. 

A megalakulást követően az 
Egyesület tettre kész tagjai 
konkrét tervekkel, programok-
kal kezdték szervezni alkal-
maikat, az önfeledt és vidám 
rendezvények mellett azonban 
mindig nyílik lehetőség a lel-
ki gyarapodásra is a Kolping-
szentmiséken. Kolping 
eszméitől lelkesítve 2011. év-
ben számos rendezvénye volt 
az Egyesületnek. Ezek közül 
kiemelést érdemelnek a közös, 
családi rendezvények, mint a 
farsangi mulatság, az erdélyi 
kirándulás, vagy a 2011. július 
2-án tartott ünnepélyes szent-
mise, amelynek keretében sor 
került az Egyesület zászlóava-
tó ünnepségére, valamint a ta-
gok fogadalomtételére, majd a 
Kolping Elnökök találkozójára. 

Az idei évben is sok színes prog-
rammal készül a Hajdúnánási 
Kolping Család, lelkigyakorla-
tok, vallási témájú előadások, 
kirándulások, gyermeknek 

szóló foglalkozások és közös 
családi programok szerepelnek 
a tervek között. Egyesületünk 
szeretettel vár minden érdek-
lődőt. A minden hónap utolsó 
péntekén tartandó Kolpingos 
szentmisékre, gyűléseinkre, 
rendezvényeinkre bárki eljö-
het, s miután megismerkedett 
családunk életével, akár tagja is 
lehet szervezetünknek, ha elfo-
gadja a Kolping-eszméket, me-
lyek napjainkban is rendkívül 
aktuálisak.

Dr. Kissné dr. Pósa Anita

Nyak-ÉP

Tüzelőanyagok: 
- lignitszén 
- tűzifa: akác,bükk, fenyő

Kazánok, Kandallók, Hőszigetelő 
rendszerek
Cím: Hajdúnánás, Dorogi út vége
Tel: 570-752  /  06 30 4 490 490
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 Múzeumügy
„Iskolánkban a szellemi és tár-
gyi néprajz gyűjtése, valamint 
a hagyománymentés már évek 
óta folyik. Ezt a fontos és nem-
zetmentő munkát elsősorban 
az intézetben működő Táj és 
Népkutató Társaság végzi. Ve-
zetője Molnár József  tanár... A 
szellemi és tárgyi néprajz mellett 
szép eredményeket ért el a tár-
saság tárgyi emlékek gyűjtésé-
ben. Ez elősegítette a múzeum 
megalapítását.” 

Ezek a sorok 1941-ben A Mi 
Útunk című országos középis-
kolás diáklapban jelentek meg, s 
Tóth Sándor 8. osztályos diáktól 
valók, aki az akkori református 
gimnáziumunk tanulója volt. Ez 
a szellemiség teljesen áthatotta 
iskoláink tanári karát, melynek 
eredményeként a felnövekvő 
nemzedék elemi erővel fordult 
a nemzetismeret alapját képező 
helyismeret kutatás felé. A kö-
zépiskolában az 1930-as évek 
utolsó harmadától egészen a II. 
világháborúig lázas kutató tevé-
kenység folyt az intézmény falai 
között. Országos pályázatokon 
rendre az első helyeket hozták 
el, köztük a már említett Tóth 
Sándor, valamint Igmándy Zol-
tán, Szabó Imre, Baráz Miklós, 
Takács Sándor, Molnár Lajos, 
Gaál István. És még sorolhat-
nánk a neveket.

„Hajdúnánás diákjaié a pálma. 
Ezen a területen ott  lelkes di-
ákok, lelkes és jó vezetés mellett 

jó módszerrel dolgoznak.” Ez a 
vélemény szintén A Mi Útunk-
ból való, a szerkesztőség ugyanis 
rendre országos szinten is elis-
meréssel szólt az itt folyó mun-
káról. A legjobb pályaműveket 
pedig rövidített formában közöl-
ték is. Így például Gaál Sándor 
gyűjtését a Régi Felső Temető 
fejfaművészetével kapcsolatban. 
A teljes dolgozat eddig nem ke-
rült még elő, ám ez a rövidített 
változat is nagy segítségünk-
re van mostani néprajzi mentő 
munkákkal kapcsolatban, hiszen 
betekintést nyújt egy olyan világ-
ba, melyet mi már nem ismerhe-
tünk. De nem ismerhette  ezek 
java részét Draviczky Imre ta-
nító úr sem, aki az 1980-as évek 
végén egyenként számba vette 
régi temetőink sírjeleit, s fény-
képes dokumentációját vaskos 
kötetbe rendezve hagyta meg az 
utókor számára. (Keresztyén ha-
lottas szokások és temetők Haj-
dúnánáson, 1988)

Ezt most azért is hoztuk szóba, 
mert az 1986-ban szanált egyko-
ri Alsó Temető fából készült, ha-
gyományos sírjelei végveszélybe 
kerültek. A fiatalabbjai is túl 
vannak már a fél évszázadon, így 
a fosztogatók mellett a legfőbb 
veszély maga az időjárás. 

Az elmúlt hónapokban egy át-
fogó temetőtisztítás zajlott itt 
a mezőőrök irányítása mellett, 
s ekkor vehettük számba, mi is 
maradt az egykori büszke tartású 
sírjelekből. A többséget termé-
szetesen a kő sírjelek alkotják, 
ám szép számmal fennmaradt 

még a fából készültek közül is. 
A csónak formájú és oszlopos 
fejfák sokféle változata őrző-
dött meg, melyeknek javarésze 
annyira kikorhadt már, hogy 
sokuk egyszerűen magától kibo-
rult, vagy a legkisebb érintésre 
is kidőltek. Ezekből gyűjtöttünk 
össze 40 darabot, melyeket 
beszállítottunk a múzeum ud-
varára. Begyűjtésükkel arra tö-
rekszünk, hogy megmutathassuk 
és utódainknak is meghagyhas-
suk, hogy az elmúlt több mint 
egy évszázad során milyen sír-
jeleket készíttettek elődeink 
szeretteik számára. Mindezt egy 
udvari kiállítás keretében fogjuk 
bemutatni, amely kiterjed majd 
a református és katolikus sírje-
lekre egyaránt, köztük a kőből 
készültekre is.

Hét-nyolc évtizeddel ezelőtt az 
akkori „múltmentők” úgy vél-
ték, az utolsó óra utolsó per-
cében láttak munkához. És mit 
mondjunk mi? Szerencsére még 
nekünk is hagyott egy kevés 
menteni valót a könyörtelenül 
múló idő. Amint elődeink, mi 
sem egyedül vállalkozunk erre 
a feladatra. Változatlanul számí-
tunk minden jószándékú, adako-
zó lelkületű emberre. 

Ez utóbbira pedig máris szép 
példákkal szolgálhatunk. Ígére-
tünkhöz híven közreadjuk azok 
nevét, akik december és január 
hónapban adományoztak vala-
mit a város múzeuma számára.

A múzeum számára adományoztak:

Török Józsefné: katonai igazol-
vány, szocialista kitüntetések, 
érmek.

Török Róbert: mezőgazdasági 
eszközök, bádoglemez feszületi 
Korpusz, húsdaráló a XX.  
század elejéről.

Kónya Zoltán: fateknők, szakaj-
tó, gyúrótábla szalmavarró tű.

Dózsa Miklós: szocialista 
kitüntetések.

Fodor János: terítők, Ifjú Gárda 
érmek, oklevelek, stb.

Makláry Lajos családjától: Da-
lárda relikviák, énekkar történeti 
fotók, serlegek,  babérkoszorú, 
stb.

Nagy László: bölcső, bőrvarró 
„facsikó”, falitükör.

Suta Sándor: hajdúnánási kere-
kes kút makettje.

Köszönjük

Változatlanul várunk minden 
olyan felajánlást, ami városunk, 
elődeink múltjával kapcsolatos. 
Segítséget kérünk például régi, 
bölcsőben, gyerekágyban hasz-
nálatos pólya, takaró, babajáté-
kok, háromkerekű babajáróka, 
stb. gyűjtéséhez. De keressük az 
egykor minden családnál hasz-
nált feliratos falvédőket, törül-
közőket, függönyöket. Kérjük 
azokat az örökösöket, akik el-
adásra szánják az elhaltak után 
maradt bútorokat, függöny-
tartókat, textíliákat, történelmi 
vagy vallásos tartalmú képeket, 
stb., jelentsék be a múzeumban, 
hogy vétel, vagy felajánlás út-
ján megmaradhassanak a város 
tulajdonában. De változatlanul 
várjuk gyűjteményünkbe a ré-
gi fényképeket, katonaképeket, 
kitüntetéseket is. Telefon: 381-
941. Mobil: 06/70 445-4038

    
Buczkó József

Újabb információk a 

Bocskai Koronáról

Lapunk értesülése szerint ismét 
közelebb került a Bocskai Koro-
na bevezetése, mivel Hajdúnánás 
helyi pénze ismét mérföldkőhöz 
érkezett. Februárban több pályá-
zó közül kiválasztásra került a 
tervező, Horváth Andrea grafi-
kus művész személye is. Andrea 
a Magyar Iparművészeti Egye-
temen végzett köztársasági ösz-
töndíjasként. A tipográfiát Bárd 
Johanna, Ferenczy Noémi-díjas 
grafikus művésznőtől tanulhat-
ta. 2000-től több multinacioná-
lis cég – TOTAL HUNGARIA, 
Peugeot, Oracle, Dupont, Cit-
roen, Aral, OMV, ALSTOM, 
Alcatel-Lucent, Corrocont, 
Drogerie Müller – megbízásából 
készített rendkívül sikeres krea-
tív terveket, mindemellett több, 
művészeti témájú könyvet is 

tervezett. 2011-ben éremterve-
zőként elnyerte a Magyar Nem-
zeti Bank XXX. Nyári Olimpiai 
Játékok emlékérme pályázatát is.

“Valljuk, hogy akkor járunk el 
megfelelően, ha kiválóságra tö-
rekszünk, tehát a szakértőkkel 
és a helyi értékeket jól ismerő 
polgárokkal együttműködve 
hozzuk létre a város saját egyedi 
fizetőeszközét.  Ezért a korona 
motívumrendszerére kiírt pályá-
zatra beérkezett pályaművekből 
merítve, Bíró István a Nánás Pro 
Cultura Nonprofit Kft. ügyve-
zetője által koordinálva folynak 
a tervezési munkálatok” – tájé-
koztatott Szólláth Tibor polgár-
mester úr.

dr. Horváth Tibor Gergely, a 
Hajdúnánási Holding Zrt. Igaz-
gatósági tagja, a Bocskai Korona 
projekt vezetője pedig elmondta, 
hogy „mi sem bizonyítja jobban 

a város érdeklődését, mint, hogy 
az időközben lezárásra került 
Bocskai Korona pályázatra több 
ígéretes pályamű is beérkezett. A 
nyertes pályázat mindenképpen 
be fog kerülni a korona terveibe.  
Rendkívül biztató továbbá, hogy 
ugyan még a tervezés fázisánál 
tartunk, de már több helyi vállal-
kozó is bejelentkezett elfogadó-
helyi szándékkal. Ez rendkívül 
fontos, hiszen ez lesz az egyik 
alapja a Korona sikerének.”

A helyi pénz bevezetésére to-
vábbi kezdeményezések is indul-
tak, ilyen a vélhetően a Bocskai 
Koronával közel azonos időben 
bevezetésre kerülő Balatoni Ko-
rona, de tervei között szerepel 
ez Debrecen, Szeged, Pécs és 
sok más hazai településnek is.

Szabó Endre

Magyar Kultúra Na-
pi Rendezvénysorozat   
január 22-i eseménye 
Hajdúnánáson

Hogyan lehet méltó módon ün-
nepelni a saját kultúránkat?  Ho-
gyan lehet az, hogy mi magunk 
elhiggyük, van mire büszkének 
lennünk.  „Ez a mi kincsünk”.  
Hallgatom a boltban két velem 
egykorú hölgy beszélgetését. Vi-
lággá menne most mindenki a 
könnyebb megélhetésért. Sok  az, 
ami nyomaszt bennünket. Talán 
éppen ezért erős és felemelő egy 
olyan zenés irodalmi est, amelyet 
Hegedűs Zsuzsanna összeállítá-
sában és előadásában láthattunk 
január 22-én.  Az ő közvetlen-
sége, sugárzó, mély embersége 
önmagában is élmény, de azzal 
a kiművelt „angyali” hanggal, 
amivel meg van áldva, kivételes, 

maradandó esemény  volt az 
előadása mindazoknak, akik el-
jöttek erre az estére. Szép szám-
mal voltak jelen a hajdúnánásiak.  
Szabóné Marth Éva önkormány-
zati képviselő, a MOISB elnöke 
köszöntőjében emlékeztetett 
bennünket arra, hogy volt idő, 
amikor csak egyesületi berkek-
ben, tucatnyian ünnepelték ezt a 
napot.  Most az énekkel, versek-
kel fűszerezett műsoron együtt  
örült gyerek, fiatal és idősebb 
a „Magyarok fényének”, amely 
áradt felénk   Hegedűs Zsuzsan-
na tolmácsolásában. 

Marth P. Ildikó

Megváltozott 
utcaneveink 2. rész
Tovább folyatjuk városunk ré-
gi és új utcanevei névadóinak 
bemutatását . -szerk.

Sallai Imre út helyett 
érmihályfalva út

Sallai Imre: Erdőfülén született 
1897-ben.  A Vörös Katona című 
lap szerkesztője lett, majd a Magyar-
országi Tanácsköztársaság idején a 
belügyi népbiztosság politikai osztá-
lyának lett vezetője. A Tanácsköztár-
saság bukása után Bécsbe menekült, 
majd Moszkvába emigrált. Magyar-
országra hazatérve az illegális kom-
munista sajtó feladatait dolgozta ki. 
A biatorbágyi merénylet elköveté-
sével a kormány a kommunistákat 
vádolta meg, köztük Sallai Imrét is, 
ami természetesen nem volt igaz. 
Végül Sallait Fürst Sándorral együtt 
halálra ítélték.  

Sallai Imre Hajdúnánáson soha-
sem járt, a városhoz semmilyen 
kötődése nem volt. Kommunis-
ta életútja miatt neveztek el róla 
utcát a szocializmus idején.

érmihályfalva Hajdúnánás 
testvérvárosa.  Hajdúnánás-
tól  85   km-  re van a Parti-
umban Romániában. Színtiszta 
magyar település. A város első 
írásos említése 1270. augusz-
tus 20-áról származik, ekkor 
Michal’ néven írták. A Turul 
nemzetségbeli Turul ispán bir-
toka volt, mely 1270-ben már 
két faluból álló település volt.

Hunyadi Mátyás uralkodása 
alatt a 18 bihar vármegyei vá-
rosok egyike volt. 1459-ben 
vásártartási jogot kapott. 1587-
ben az Oszmán Birodalom 
megszállta a várost, a lakosság 
elmenekült. Miután a törökök 
elmentek, a lakosság vissza-
tért és református hitre tért. 
A templomát újraépítették, az 
1491-ben Nagyváradon öntött 

harangja a mai napig megtalál-
ható a város templomában.

Az I. világháború végétől Ro-
mánia része volt. A II. bécsi 
döntés visszaítélte Magyaror-
szágnak egy rövid időre. 1945-
től újra Románia része lett.

 Szoros  kulturális és gazdag 
emberi kapcsolatok fűzik vá-
rosunkhoz.  Rendszeresen és 
kölcsönösen  részt vesznek a  
városok delegációi a települé-
sek kulturális rendezvényein.  
A testvérvárosi kapcsolat mel-
lett a Hajdúnánási Reformá-
tus Egyházközséggel is testvér 
gyülekezeti kapcsolatokat ápol 
az Érmihályfalvi Református 
Gyülekezet.

Szabó Endre

LEVI Car
Magyar Levente 

karosszéria 
lakatos mester

Karambolos gépko-
csik javítása, teljes 
körű biztosítás 

ügyintézéssel. 
Szélvédőcsere. 
Műanyaghegesztés.

Hajdúnánás, Tiszavas-
vári út 7.

Tel: 06/70 3 874 179



8 2012. február
Buszmenetrend 2011. december 11. – 2012. december 08. 

 

 Ózd 
 

Miskolc 
 

Polgár 
 

Hnánás 
 Nyháza  Nyháza 

 
Hnánás 
 

Polgár 
 

Miskolc 
 Ózd 

35 5.45 7.05 8.06 8.40 9.15 35 15.10 15.48 16.18 17.20 18.55 

 Debrecen 
 Hajdúnánás Nyíregyháza  Nyíregyháza Hajdúnánás Debrecen 

X 5.45 6.42 7.23 X 7.50 8.31 9.40 
 6.50 7.50 8.31  9.05 9.46 10.57 
 8.35 9.50 10.31 X 10.30 11.19 --- 
X --- 11.21 12.10  12.20 13.01 14.12 
 13.45 15.00 15.41  15.10 15.46  

15 19.45 20.44 21.25  16.25 17.06 18.17 

 
 Hajdúnánás  Görbeháza  Görbeháza  Hajdúnánás 

i 7.30 7.55 i 6.30 6.55 
i 13.35 14.00 M 7.35 8.00 
i 14.30 14.55 i 15.35 16.00 
M 16.25 16.50 M 17.30 17.55 

 Hajdúnánás 
 

Hajdúdorog 
 Újfehértó  Újfehértó 

 
Hajdúdorog 

 Hajdúnánás 

23 --- 5.50 6.10 23 6.25 6.45 7.00 
23 13.45 13.59 14.20 23 14.40 15.00 15.10 
i 14.30 14.44 15.05 i 15.25 15.45 15.55 

 Hajdú-
nánás 
 

Tisza-
vasvári
 

Polgár 
 

TVK 
 

Tisza-
újváros  

Miskolc  Miskolc 
 

Tisza-
újváros 
 

TVK  Polgár 
 

Tisza-
vasvári 
 

Hajdú
-

nánás 
Z 4.12 4.33 --- --- --- --- 23 --- --- --- --- 6.17 6.45 
M 4.17 4.38 5.07 5.25 5.21 --- M --- 6.34 6.30 6.48 7.17 7.38 
23 5.40 6.08 --- --- --- --- O --- --- --- 7.30 --- 8.02 
X 5.41 --- 6.13 --- --- --- 23 --- --- --- --- 7.17 7.45 
23 6.53 7.11 --- --- --- --- Z --- --- --- --- 7.25 7.46 
O 8.10 --- 8.42 --- --- ---  7.05 7.45 --- 8.07 --- 8.40 
M 9.07 --- 9.33 --- 9.45 10.39 O --- --- --- 9.25 --- 9.57 
+ 9.40 --- 10.12 --- --- --- X --- --- --- --- 10.30 10.58 
X 10.00 10.28 --- --- --- --- + --- --- --- 11.30 --- 12.02 
M 12.05 --- 12.37 --- --- --- 15 12.30 13.20 --- 13.33 --- 14.05 
Z 12.12 12.33 13.02 13.20 13.26 --- i --- --- --- 13.05 --- 13.37 
M 12.17 12.38 13.07 13.25 13.21 --- Q --- --- --- 13.05 --- 13.37 
23 13.40 14.08 --- --- --- --- Z --- 14.25 14.35 14.53 15.22 15.43 
23 14.35 15.03 --- --- --- --- M --- 14.45 14.40 14.58 15.27 15.48 
+ 15.15 --- 15.47 --- --- --- M 14.40 15.25 --- 15.37 --- 16.04 
15 15.37 --- 16.07 --- 16.20 17.12 23 --- --- --- --- 15.17 15.45 
23 15.45 16.13 --- --- --- --- 23 --- --- --- --- 16.22 16.50 
31 15.46 --- 16.27 --- 16.39 17.29 + --- --- --- 17.10 --- 17.42 
35 15.48 --- 16.18 --- 16.30 17.20 X --- --- --- 18.00 --- 18.32 
O 16.20 --- 16.52 --- --- --- M --- 18.30 --- 18.48 19.18 19.39 
M 16.22 16.43 17.13 --- 17.32 ---  --- 22.25 22.32 22.50 23.20 23.41 
M 17.20 --- 17.52 --- --- ---        
 20.12 20.33 21.04 21.22 21.27 ---  

 Hajdúnánás  
 

(indulás) 

Hajdúböszörmény 
 

(érkezés) 

Debrecen  
 

(érkezés) 

 Debrecen 
 

(indulás) 

Hajdúböszörmény 
 

(indulás) 

Hajdúnánás 
 

(érkezés) 
 4.25 5.05 5.35 X 5.45 6.11 6.41 

Z és Q 5.30 6.10 6.45  6.15 6.45 7.25 
i 5.30 6.10 ---  6.50 7.17 7.48 
i 5.45 6.19 6.50 M  7.20 7.55 8.35 
Q 6.00 6.40 7.15 Z 7.20 7.55 8.35 
i 6.00 6.40 7.15  8.35 9.10 9.45 
i 6.15 6.49 7.20 M 9.30 10.05 10.40 
Z 6.25 7.05 7.40 O 9.40 10.15 10.50 
Q 6.30 7.10 7.45 M 10.15 10.50 11.25 
i 6.30 7.10 --- Z 10.40 11.15 11.55 
i 6.45 7.19 7.50 M 11.00 11.35 12.15 
Q 7.00 7.40 8.15 M 11.45 12.20 12.55 
i 7.00 7.40 --- 23 12.30 13.05 13.40 

23 7.15 7.49 8.20 Z 12.40 13.15 13.50 
M 7.30 8.10 8.45 M 13.00 13.35 14.10 
i 8.00 8.40 9.15 i 13.20 13.55 14.30 
O 8.15 8.55 9.30  13.45 14.20 14.55 
X 8.33 9.08 9.40 i 14.00 14.35 15.15 
 9.50 10.25 10.57  14.30 15.05 15.40 
X 10.40 11.22 11.55 M 15.15 15.50 16.30 
M 11.30 12.05 12.40 O 15.15 15.50 16.30 
Z 11.30 12.05 12.40 M 16.00 16.35 17.15 
 12.30 13.10 13.45  16.40 17.15 17.50 
 13.05 13.40 14.12 M 17.45 18.20 18.55 

M 13.45 14.20 14.55  18.20 18.55 19.35 
X 14.30 15.10 15.45 D 19.15 19.50 20.20 

M és + 15.00 15.35 16.10 15 19.45 20.11 20.43 
 16.20 17.00 17.35  20.15 20.50 21.25 
 17.10 17.45 18.17 M 22.40 23.08 23.40 

M és + 18.00 18.35 19.10  
 M 19.00 19.35 20.10 

 20.25 21.00 21.35 

 
 
 
Jelmagyarázat:

  
X munkaszüneti napok kivételével naponta (hétfőtől szombatig) 
M munkanapokon (hétfőtől péntekig) 
O szabadnapokon (szombaton) 
D szabadnapok kivételével naponta (hétfőtől péntekig és vasárnap) 
+ munkaszüneti napokon (vasárnap) 
i iskolai előadási napokon 
Q tanszünetben munkanapokon 
Z szabad és munkaszüneti napokon (szombaton és vasárnap) 
15 a hetek első iskolai előadási napját megelőző munkaszüneti nap 
23 VII.5-ig és IX.1-től munkanapokon 
31 V.1-től VIII.31-ig naponta 
35 IV.30-ig és IX.1-től naponta

Vasúti menetrend 2011. december 11. - 2012. december 08. 
Tiszalök – Hajdúnánás - Debrecen 

Indul Érkezik Indul   Érkezik  

Tiszalök Hajdúnánás Hajdúnánás Hajdúdorog Hajdúböszörmény Debrecen  

3.19 3.51 3.52 3.59 4.19 4.48 Vasárnap nem 
közlekedik 

4.13 4.45 4.46 4.53 5.13 5.42  

5.13 5.45 5.46 5.53 6.13 6.42  

--- --- 7.02 7.09 7.33 8.01 Iskolai előadási 
napokon 

7.13 7.45 7.46 7.53 8.13 8.42  

9.13 9.45 9.46 9.53 10.13 10.42  

11.13 11.45 11.46 11.53 12.13 12.42  

13.13 13.45 13.46 13.53 14.13 14.42  

15.08 15.40 15.46 15.53 16.13 16.42  

17.13 17.45 17.46 17.53 18.13 18.42  

19.18 19.50 19.51 19.58 20.18 20.47  

Vasúti menetrend 2011. december 11. - 2012. december 08. 
Debrecen – Hajdúnánás - Tiszalök 

Indul   Érkezik Indul Érkezik  

Debrecen Hajdúböszörmény Hajdúdorog Hajdúnánás Hajdúnánás Tiszalök  

4.34 5.16 5.34 5.42 5.50 6.22  

5.43 6.16 6.34 6.42 --- --- Iskolai előadási 
napokon 

7.02 7.32 7.50 8.05 8.06 8.38  

9.02 9.32 9.50 10.05 10.06 10.38  

11.02 11.32 11.50 12.05 12.06 12.38  

13.02 13.32 13.50 14.05 14.06 14.38  

13.43 14.16 14.34 14.42 --- --- Iskolai előadási 
napokon  

15.02 15.32 15.50 16.05 16.06 16.38  

17.02 17.32 17.50 18.05 18.06 18.38  

19.07 19.37 19.55 20.10 20.11 20.43  

21.02 21.32 21.50 21.58 21.59 22.31  

22.38 23.08 23.26 23.34 --- --- Szabadnapokon nem 
közlekedik 

Nánási siker az 
árpádházi Szent Erzsébet 
gyermekrajz-pályázaton

A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány  
„ADNI JÓ!” címmel országos rajz-
pályázatot hirdetett 5-10 éves korú 

gyermekeknek. Sok kis alkotót megérintett 
Erzsébet története, önzetlen segítőkészsége és 
szerény nagylelkűsége, amellyel a szegényeket 
fölkarolta. A hozzá kapcsolódó legenda, mely 
szerint a kosarában vitt kenyeret Isten rózsává 
változtatta azért, hogy ne vonják felelősség-
re gazdag rokonai adakozása miatt, szintén 
megindította a gyermeki fantáziát. A 2011. 
december elején meghirdetett pályázatára 900 
pályamű érkezett, ezek közül választotta ki a 
győztest a szakmai zsűri Jankovics Marcell 

vezetésével. A legjobb 30 munka alkotóját 
2012 január 20-án ünnepélyes díjkiosztóra 
hívták a Parlamentbe, melyet egy sajtóbemu-
tató követett. A díjnyertes munka az Erzsébet-
utalványok borítékját díszíti.

A Hajdúnánási Református Általános Iskola 
és Óvoda 4. osztályos tanítványai is készültek 
erre a pályázatra, akik közül Kiss Regina mun-
kája bekerült a legjobbnak ítélt 30 alkotás kö-
zé. Mint Regina rajztanára csak szubjektíven 
tudósíthatok a hírről, hiszen nagy megtisz-
teltetés Jankovics Marcell pozitív véleményét 
elfogadni, aki szakmai múltjával nagy tekin-
télynek örvend. Reginával örömmel utaztunk 
föl a Parlamentbe, hogy a díszes falak között 
megnézhessük a többiek munkáját, meghall-
gathassuk a zsűri elnök értékelését,  megcso-
dálhassuk a gyönyörű épületet. Mind a 30 
alkotó kapott oklevelet és ajándékcsomagot. 
A fődíjat, egy kerékpárt teljes felszereléssel, a 
szombathelyi Németh Dorinának ítélték oda. 

Bár nekünk díj nem adatott, mégis az ország 
legjobbjai között volt a nánási kislány.  Az él-
mény Regina egész életére kihathat. Élmény 
maga a képalkotás, élmény az az odafigyelés, 
amely körülvette a gyerekeket a Parlament-
ben, és nem utolsósorban nőhetett Regina 
önbecsülése is. 

Nagy Ágnes

Tűzifa a termelőtől 
Óriási akció!
+egy kaloda fa ingyen 

akác,tölgy hasogatott kalodába sorba rakott tűzifa rendelhető!
13500 Ft/ kaloda. Akciónkban ha rendel 15 kalodát 

16-ot kap - egy kalodával ingyen!!! 
Elérhetőség: 06706399250 

Az adatok tájékoztató jellegűek.
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Dr. Rab Ferenc 
ügyvédi irodája új helyen 
Hajdúnánáson, a Kossuth 
utca 11. szám alatt fogad.

Hétfőn 9-12-ig.

Szerdán 14-17 –ig.

Csütörtökön 12-16-ig.

Lelki egészségünk
Jó hírek - Nehéz helyzetben is 
alakul az optimisták klubja

Az elmúlt hét legnagyobb törté-
nése a hideg, zord időjárás volt. 
A figyelem középpontjába a 
legelesettebbek, a legnehezebb 
körülmények között élő embe-
rek kerültek. Sok ember számá-
ra elképzelhetetlen szegénység, 
magányosság tárult fel ezeknek a 
híreknek a  hallatán.

A miniszterelnök személyes hangú 
beszédben kérte a rádión keresztül 
a hajléktalanokat, hogy fogadják el 
a felajánlott menhelyeket, a meleg 
ételt, ne maradjanak az utcán, fű-
tetlen alkalmi helyeken.

A város polgármestere is intézke-
dett a város intézményein és hi-
vatalán keresztül a tanyavilágban 
élők meglátogatásáról, a nehéz 
körülmények között élő csalá-
dok tüzelővel való ellátásáról. 
Az ismert hajléktalanokra való 
fokozottabb odafigyelést kér-
te. Ugyanakkor városunkban is 

számtalan egyedülálló szegény 
sorban élő magányos ember él, 
aki nem biztos, hogy a városve-
zetés látószögében van. Ezért 
vált nagyon fontossá az utcák 
közösségeinek, a szomszédok 
figyelmének szerepe.  Az orszá-
gos és a városi intézkedések ak-
tivizálták a magánembereket is. 
Számos hír érkezett hozzám is 
arról, hogy meglátogatták az idős 
szomszédokat, gyerekek. Fiatalok 
ajánlkoztak, hogy bevásárolnak 
a nagyszülőknek, idős emberek-
nek.  A nagyszülőket lakásukból 
magukhoz szállították a fiatalok. 
Városunkban is több példa volt 
rá, hogy tüzelővel, meleg étellel 
segítették egymást is az emberek. 
Autóval rendelkezők vállalták az 
autóval nem rendelkezők gyer-
mekeinek szállítását az óvodába, 
iskolába.

Mindezek jó hírek ezekben a 
zord időkben. Köszönöm mind-
azoknak, akik megosztották ve-
lem, mert így adhattam tovább 
Önöknek.

                  Szabóné Marth Éva

A nevetés gyógyító 
ereje!

-humorterápia-

A gelotológia a nevetés tudomá-
nya, mely a gelosz görög szóból 
ered. Ennek a tudománynak, a 
pozitív egészségközpontú pszi-
chológia adott lendületet az 1980-
as években.

Tudósok úgy gondolják, hogy a 
nevetés őseink lihegéséből fej-
lődött ki. Emlősöknél figyelték 
meg fizikai érintkezéskor, egymás 
csiklandozása, játékos érintgetése, 
illetve a dulakodó játékok kap-
csán születő, ziháló, nevetésszerű, 
szaggatott hangokat.

Amikor az ember mosolyog, kun-
cog, hahotázik vagy ironikusan 
elhúzza a száját, az mindig tartal-
maz valami társadalmi többletet. 
Általa kifejezhetjük érzelmeinket 
és szándékainkat, de leggyakrab-
ban kapcsolatfenntartó ereje van. 

A nevetés gyógyító erejének egyik 
legismertebb példája Norman 

Cousin könyvében, az Egy beteg-
ség anatómiájában található, és a 
könyv írójával esett meg. Amikor 
az orvosoktól megtudta, hogy ha-
lálos betegséggel küzd Norman 
Cousine új életrendet alakított ki 
magának, melyben a legfonto-
sabb a mindennapi nevetés volt. 
Ő azt vallotta, hogy „ha az aggo-
dalommal és a feszültséggel meg-
betegíthetjük magunkat, akkor a 
jó gondolatokkal és a nevetéssel, 
gyógyulásunkat munkálhatjuk”. 
Felfedezte, hogy a nevetésnek 
fájdalomcsillapító hatása van, 
10 percnyi nevetés annyira meg-
nyugtatta, hogy két órát fájdalom-
mentesen tudott aludni. Orvosai 
megdöbbenve tapasztalták, hogy 
a nevetés nem csak a fájdalmakon 
enyhített, hanem a laboratóriumi 
eredményeket is megváltoztatta. 
Betegségéből felgyógyult és a ka-
cagást az élet zenéjének nevezte.

A nevetés folyamán szervezetünk-
ben különböző kémiai anyagok 
szabadulnak fel, mint az endorfin, 
adrenalin és noradrenalin, melyek 
csökkentik a tartós stressz ká-
ros hatását és jó kedélyállapotot 

eredményeznek (Berk, 1989). 
Továbbá légző izmok aktivitása 
során, a levegő oxigéntartalma 
megnő (Fry, 1994), feszültség 
és szorongásoldó (Bagdy, Pap, 
2004), erősíti immunrendszerün-
ket (Stone, 1994). Ellazítja izmain-
kat, szabályozza az emésztést és a 
vérkeringést. 

Zárszóként fogadják az olvasók 
nyitott szívvel a következő idé-
zetet: „A nevetés az élet sója. 
Nevessetek a tévedéseiteken, de 
okuljatok belőlük, űzzetek tréfát 
a megpróbáltatásaitokból, de me-
rítsetek erőt belőlük, a nehézsége-
ket tekintsétek vidám játéknak, de 
küzdjétek le őket!” (Lucy Maud 
Montgomery)

Bertalan Tímea

orson Scott Card: 
Végjáték 
(Ender’s Game)

Lassan már közhelyszámba menő 
mondás, hogy a „Gyerekek jelen-
tik a jövőt.”, de Orson Scott Card 
1985-ben megjelent nagy sikerű 
regényében ez a kifejezés teljesen 
átértékelődik.

A jövőben az emberiség már két 
pusztító háborún is túl van, a ka-
tonai szlengben csak „csótányok-
nak” hívott fajjal. A Föld –igaz, 
hogy épp csak hogy, de - győztesen 
került ki a konfliktusokból. Ám a 
vezetők tudják, csak idő kérdése, 
hogy a - valószínűleg máris úton 
lévő - harmadik inváziós sereg 
megérkezzen. (Az utazás a két faj 
otthona között évtizedekbe telik). 
A vezetők tudják, hogy csakis ak-
kor van esélyük, ha a védőcsapa-
tokat egy olyan stratégiai lángelme 
irányítja, amilyet még nem hordott 
a hátán a Föld. Ellenkező esetben a 
vereség az emberi faj végét jelenti.

A könyv főhőse Andrew „Ender” 
Wiggin, aki született stratégi-
ai lángelme, harmadszülött egy 
olyan társadalomban, ahol csakis 
két gyermeket engedélyeznek. 
Harmadszülöttségét annak kö-
szönheti, hogy a kormány kü-
lön engedélyezte a születését azt  
remélve,  hogy egy napon még 
a testvéreit is túlszárnyaló láng-
elme lesz belőle. A zsenialitás 
egyben átok is Ender számá-
ra. Tanárai ugyanis kegyetlenül 
manipulálják, és lelki-fizikai tű-
rőképességének határain túl-
nyúló feladatok elé állítják, mert 
ha mindezt túléli, ő lehet majd 
az emberiség megmentője. Ha 
pedig nem, akkor úgyis vége 
mindennek.

A könyv igazán olvasmányos, 
lendületes stílusban mutatja be 
Ender kiképzését, kalandjait a 

külön ifjú géniuszok számára épí-
tett úgynevezett „Harci Iskolá-
ban ”, valamint belső vívódásait. 

A Végjáték egyik legnagyobb 
dilemmája „a cél szentesíti az 
eszközt” elve köré épül. Erre a 
kérdésre sokan elsőre azt mon-
danák, hogy a „cél nem szen-
tesíti az eszközt”, de minden 
relatív. Mert mi van, ha az esz-
köz „csak” egy kisfiú gyermek-
kora és ártatlansága, a cél pedig 
nem kevesebb, mint az egész 
emberi faj megmentése? Mit ér a 
morális értékekhez való ragasz-
kodás, ha így ezek az értékek is 
elpusztulnak velünk együtt?

Ezekre a kérdéseke is választ 
kap az olvasó, ha elolvassa ezt a 
2011-ben újra kiadott könyvet.

Szabó Endre

Isten áldása a 
harangok szavával

Január 22-én, amikor nemzeti 
imánk, a Himnusz születésnapját 
annak éneklésével is ünnepeltük, 
régi emlékeim közül Erkel Ferenc 
zenéjének születési körülményei 
jutottak eszembe.

Kölcsey ódájának megzenésí-
tésére a Nemzeti Színház nagy te-
kintélyű igazgatója, Bartay Endre 

írta ki a pályázatot. A felhívás 
1844. március 3-án jelent meg. 
A pályázatra 13 mű született. 
Tizenkét kísérlet és egy remek-
mű: Erkel Ferenc Himnusza. A 
Honderű című lap különdíjjal 
tisztelte meg a mestert, éspedig 
egy arany karmesteri pálcával, a 
belsejébe rejtett 50 arannyal. 

Kissé anekdotikus elbeszé-
lés szerint az idős Erkel, aki 
egyébként nem kívánt pályázni, 
így emlékezett vissza az alkotás 
pillanataira: „Bartay betusz-
kolt engem egy mellékszobába, 
ahol egy kopott zongora sárgál-
lott. Oda tolt egy ív kótapapírt, 
melléje szöveget. Csináld meg 
rögtön – hangzott a felhívás... 
Kifordult az ajtón s rám fordí-
totta a kulcsot. Még csak any-
nyit hallottam, hogy alászolgája. 
Állok, mint Nepomuki János.... 
Csend van. Ülök és gondolko-
dok. Hát, hogy is kellene ezt a 
himnuszt megcsinálni? Elém 
teszem a szöveget. Olvasom. 
Megint gondolkozom, eszem-
be jut az én első mesteremnek 
a szava, aki Pozsonyban taní-
tott. Azt mondta: fiam, mikor 
valami szent zenét komponálsz, 
mindig a harangok szava jusson 
először eszedbe. És ott a szo-
ba csöndességében megzendül-
tek az én fülemben a pozsonyi 
harangok. Áhitat száll meg. A  
kezem a zongorára teszem és 

hang-hang után olvad. Egy óra 
sem telik belé és megvan a him-
nuszunk.” (Ezeket a sorokat 
Gárdonyi Géza hagyta ránk egy 
elbeszélésben.)

Hogy pontosan így tör-
tént-e, nem tudjuk. Azt azon-
ban igen, hogy az Istenhez 
való fohász legszebb hang-
szeres hangja a harangok sza-
va. Ezek a hangszerek ég és 
föld között lebegve közve-
títenek az égiek és a földiek 
között, mert a Teremtővel 
beszélgetnek. A hívő lélek 
ugyanis a harang hangjában 
Isten szavát hallotta. Vala-
mi isteni üzenet vezérelhette 
hát Erkelt, amikor a pozso-
nyi harangok zúgásának lelki 
élménye nyomán zeneművé 
formálódott Kölcsey fohásza. 
Szent Ágoston három dolog-
gal jellemezte az igazi him-
nuszt: „énekelsz, dicsérsz, 
éspedig Istent dicséred”. E 
háromból az elsőt alkotta 
meg méltóságteljes zenével 
Erkel. Olyan méltóságtelje-
sen, amilyen a harangok zen-
gése, melyet akkor is hallunk 
lelkünkben, ha valóságosan 
nem is szólnak. Úgy, ahogy 
ezt Erkel is hallotta, s ahogy 
ezt örökre Himnuszunk zené-
jébe rejtette.

     Buczkó József

Kihagyhatatlan dupla ajánlat feltöltő kártyásoknak!

Okostelefonok, előfizetéssel 1Ft-tól.

Ne álljon sorba a Postán, számláját fizesse nálunk!

Mobil internet akcióban!

Készülékét szervizelésre átvesszük!

Tel: 52/380 288   Cím: Hajdúnánás, Kossuth út 16.

Szeretettel várja vásárlóit a Pántlika rövid és méterárú üzlet. 

Kibővült árukészlettel, amire minden háztartásban

 szükség van. Húzózárak, gombok, cérnák, 

szalagok, hevederek és díszítők nagy választékban.

 A méterárú munkaruházati anyagokkal is bővült.
Hajdúnánás, Mártírok u. 14

 

Hip-Hop és Modern tánc-
oktatás 4-éves kortól a 
Bocskai iskola, Iskola úti 
intézményben.

Érd: Pallai Zsolt Szabolcs 
táncpedagógus
06 20 278 3181
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A Hajdúnánási 
Rendőrség hírei
2012. január elején Hajdúná-
náson egy szociális intézmény 
udvaráról több esetben tulaj-
donítottak el különböző fém-
tárgyakat ismeretlen tettesek, 
az egyik eset során a rendőrség 
tetten érte őket, ellenük eljárást 
indítottak.

2012.01.13-án 01:00 és 07:30 
óra közötti időben egy szociális 
intézet gazdasági irodájának ab-
lakát betörték, majd az ott lévő 
két darab zárt páncélkazettát a 
kulcsaival kinyitották, és azok-
ból összesen 1.735.740 Ft-ot, 
valamint az intézet lakóinak be-
tétkönyveit eltulajdonították. 

2012. január 15-én 03 óra 30 
perc körüli időben egy sze-
mélygépkocsi vezetője Hajdú-
nánáson a Tiszavasvári úton 
egy útkanyarulatban a gépkocsi 
sebességét nem az útviszonyok-
nak megfelelően választotta 
meg, melynek következtében a 
jobb oldali árokba hajtott, és az 
árokban lévő betonszegélynek 
ütközött, minek következtében 
8 napon túl gyógyuló, súlyos sé-
rülést szenvedett. 

2012.01.16-án 13 óra körül 
Sz.S. hajdúnánási lakos bejelen-
tést tett, miszerint  2012.01.13-
án péntek délután vették észre, 
hogy a Hajdúnánás külterületén 
lévő csirketelepről 2 db vil-
lanymotort  tulajdonítottak el, 
melynek értéke kb 200.000 Ft.

2012.01.18-án állampolgári be-
jelentés érkezett a Hajdúnánási 
Rendőrkapitányságra, miszerint 
a Liliom utca folytatásában ta-
lálható dűlőút mellől ismeretlen 
tettesek fát vágnak ki és tulajdo-
nítanak el. A bevezetett rendőri 
intézkedés során a Hajdúnánás, 

Liliom utca és Magyar utca ke-
reszteződésénél igazoltatás alá 
vontak egy lovasfogatot, melyet 
S. G. hajdúnánási lakos hajtott, 
és a fogat tele volt frissen vá-
gott akácfával. Nevezett el-
mondta, hogy a fát Z. I. és Z..R. 
Gy. megbízásából szállítják, me-
lyeket  Z. I., Z. R. Gy. és K. A. 
vágták ki a Liliom utca végén 
található temető dűlő melletti 
útszakaszról. A fák súlya kb. 25 
q,  és kb. 60.000 Ft az értéke.

Ismeretlen tettes 2012.01.19-én 
a Hajdúnánás, Bocskai utcán 
egy kerékpártárolóban elhe-
lyezett lakattal lezárt 26-os női 
MTB típusú, alumínium vázas, 
jó állapotban lévő, lila-fehér 
színű kerékpárt eltulajdonított. 
A lopással keletkezett kár kb. 
30.000 Ft.

Ismeretlen tettes 2012. 01. 28-
án 02:30 óra és 05:00 óra kö-
zötti időben Hajdúnánáson egy 
családi ház kertjéből eltulajdo-
nított két kerékpárt valamint 
egy motoros láncfűrészt. Az 
okozott kár: 58.900 Ft.

Ismeretlen tettes 2012. 01. 28-
án 23:00 és 2012. 01. 29-én 
00:00 közötti időben Hajdúná-
náson egy sörözőben egy hölgy 
vállára akasztott kézitáskájából 
eltulajdonított egy Sony-Erics-
son X10 MINI PRO típusú 
mobiltelefon készüléket 60.000 
Ft értékben. A telefon IMEI 
száma: 012468/00/761571/4. 
Kérjük, ha valakinek eladásra 
kínáltak fel ilyen telefont jelent-
kezzen a Hajdúnánási Rend-
őrkapitányságon vagy hívja az 
52/570-050 telefonszámot.

2012. 01. 27-én 20.00 óra 
és 2012. 01. 28-án 08.00 óra 
közötti időben ismeretlen 
tettes Hajdúnánáson egy tár-
sasház lépcsőházából eltu-
lajdonított egy Elektra 6000 

típusú elektromos kerékpárt. 
kb. 30.000 Ft értékben.

A Hajdúnánás Városi Önkor-
mányzat Polgármesteri Hivatala 
feljelentést tett ismeretlen tettes 
ellen, aki a Hajdúnánás, 6161 
hrsz-ú szeméttelep kerítését 
több helyen megrongálták és 
abból oszlopokat és kerítésdró-
tot tulajdonítottak el.

Felhívjuk a lakosság figyelmét, 
hogy fordítsanak nagyobb 

figyelmet értékeik védelmére, 
mert csak így előzhetők meg a 
bűncselekmények ! Az értéke-
iket ne hagyják őrizetlenül! A 
gépkocsiban még rövid időre 

sem hagyjanak értékes tárgya-
kat ! A szúnyogháló nem bizton-

ságtechnikai eszköz !

Kérjük, hogy amennyiben 
lakókörnyezetében bármilyen 
bűncselekményt vagy gyanús 

körülményt észlel, tegyen beje-
lentést a  Hajdúnánási 

Rendőrkapitányságon az 
52/570-050 vagy a 107-es 

segélyhívó telefonszámon. Csak 
így tudjuk közösen megelőzni 

a bűncselekményeket, vagy az 
elfogni elkövetőket !

A Hajdúnánási Rendőrkapitány-
ság tájékoztatja a tisztelt lakoso-
kat, hogy a rendőrkapitányság a 
nap 24 órájában elektroniku-
san is tudja fogadni közérdekű 
illetve egyéb bejelentéseiket 
az alábbi  e-mail címen: ugyelet.
hajdunanasrk@hajdu.police.hu

Hajdúnánás, 2012. február 06.

Tisztelettel:
Szabó Gábor r.alezredes 

Tűzoltóság hírei
Január 14-én a Bocskai u. 
98. szám alatt gázszivárgást 
észleltek. Szakemberek a szi-
várgást megszüntették. A la-
kosok kitelepítésére nem volt 
szükség.

Január 15-én Hajdúnánás Ti-
szavasvári úton egy személy-
gépjármű árokba sodródott, 
vezetője beszorult. A sérültet 
- a járműből kiemelést köve-
tően - kórházba szállították.

Január 25-én Tiszavasvá-
ri és Polgár között egy fér-
fi öngyilkossági szándékkal 

kipufogógázt vezetett a jár-
művébe. A férfit a men-
tősök ellátták és kórházba 
szállították.

Január 26-án a 35 számú főút 
Polgár és Görbeháza közötti 
szakaszán egy személygép-
kocsi árokba borult, 3 fő be-
szorult, akik könnyű sérülést 
szenvedtek.

2 alkalommal utólago-
san jelentettek be tüzet a 
tűzoltóságra. 

A nyíregyházi tűzoltóknak 1 
alkalommal nyújtottunk segít-
séget káreset felszámolásában.

Legyen második 
anyanyelve gyermekének

Játékosan angolul

Napjainkban nyilván senki nem vitatkozik azzal a megállapítással, 
hogy a nyelvtudásnak nélkülözhetetlen szerepe van. A nyelvta-
nulás azonban komoly erőfeszítés, pedig létezik olyan módszer, 
amely könnyedén, játékosan, sajátíttatja el az idegen nyelvet, már 
igen korai életszakaszokban.

A Helen Doron Early English módszerével a világ 40 or-
szágában, több mint egymillió gyermek tanulja eredményesen az 
angol nyelvet. A tananyag figyelembe veszi a gyermekek életkori 
sajátosságait,  sok-sok mozgással, játékosan, pozitív megerősíté-
sekkel, szinte észrevétlenül sajátíttatja el velük az angol nyelvet.

 Előny, ha a gyermek már 1 éves kortól rendszeresen hallja 
a nyelvet, hiszen ebben a korban még minden hang előállítására 
képes, de csak azok a hangok maradnak meg benne, amelyekre po-
zitív  megerősítést kap. A korai életszakaszban megkezdett nyelv-
tanulás lehetőséget ad arra, hogy szinte két anyanyelvet kapjon a 
gyermek, s a későbbiekben nem alakul ki benne gátlásosság, ha 
meg kell szólalni angolul.

A Helen Doron brit nyelvész, 12 egymásra épülő tananyagot 
dolgozott ki, ahová kiscsoportos oktatás keretében (3-8 fő), 14 
éves korig járhatnak a gyerekek. A 45 perces foglalkozásokon aktív,

önfeledt játék közben, speciálisan képzett pedagógusok irá-
nyításával sajátítják el a kifejezéseket, otthonra pedig cd-t kap-
nak, hogy a mindennapi tevékenységek során is hallgathassák a 
hanganyagot.

Így épül ki szinte észrevétlenül az agyukban  a nyelvi rendszer. 
A Helen Doron módszer különböző életkorokra kidolgozott, já-
tékos foglalkozásaival városunkban a Dorogi úti Óvodában is vár-
ják a gyermekeket.

 Ingyenes próbaórára és szintfelmérésre a következő számon 
jelentkezhetnek: 

0630/377-0279
Nálunk nem csak szavakat tanul gyermeke, 

valódi angoltudást kap!!!!

KERTéSZKEDJÜNK  /1/

Február hónapját írjuk, amely 
Februusról, a megtisztulás 
római istenéről kapta ókori 
nevét. Ősi magyar nevén Jég-
bontó, a kalendáriumokban 
pedig Böjtelő hava a neve.

Kerti növényeink téli nyugalmi 
állapota lassan a végéhez köze-
ledik, így a kertészkedéssel fog-
lalkozó emberek mindennapi 
teendői is sokasodnak.

Legfontosabb teendőink a ránk 
következő hetekre esnek. Fagy-
mentes napokon hozzá kell kez-
denünk a gyümölcsfák bokraink 
és dísznövényeink metszéséhez, 
amit lemosó permetezésnek kell 
követnie. Annál is inkább, mivel 
a hónap elejéig tartó, szinte me-
diterrán télben a kártevők és a 

kórokozók is felkészülten várják 
a tavaszi kirohanást, támadást. 
(Most még kemény fagyok és 
hatalmas mennyiségű hó riogat, 
de ne feledjük azt, hogy a végső 
szó az időjárásé.)

Saját munkánk gördülékenysé-
gét segíthetik a következő hetek 
tennivalói:

1. Terv készítése arról, hogy a 
kertünkben hol és mit aka-
runk termeszteni

2. Biztos helyről szerezzük be 
a vetéshez szükséges friss 
magvakat és hagymákat 
(ajánlott szaküzleti készletből 
válogatni)

3. Készítsük elő a vetéshez szük-
séges eszközöket, edényeket, 
tárcákat, szerezzünk be földet 
és tápanyagpótló szereket

4. Vizsgáljuk át és szervizeljük, 
javítsuk ki szerszámkészle-
tünket és kisgépeinket.

A most induló sorozatunkban 
ehhez a kertészkedő tevékeny-
séghez kívánunk mindig az 
aktuális munkáknak megfelelő 
tanácsokat adni tisztelt érdek-
lődő olvasóinknak. Esetleges 
kérdéseiket juttassák el a szer-
kesztőségbe vagy a sorozat 
írójához.

Gut István

2012-ben elfogadjuk a mellékelt utalványokat.
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augusztus 24- 
szeptember 23.

 











































































































































































































 
































































Az év eleji hajtás után ráfér 
Önre a pihenés. Töltse a hét-
végéket családjával, barátaival, 
engedje ki a gőzt, hiszen pénz-
ügyei némileg rendeződnek!

A lehetőségek időszaka a mos-
tani, tökéletesen alkalmas az 
önmegvalósításra. Párkapcso-
lati téren is kedvező a csillagok 
állása.  

Konfliktusokkal teli napok vár-
nak Önre, lelkileg igen nehéz 
ez a hónap. Egészségére is kü-
lönösen ügyeljen és legyen kö-
rültekintő a közlekedésben is! 

Ideje pontot tenni az eddig el-
odázott dolgok végére. Ha ez 
sikerül, érzelmi élete is rendbe 
jöhet. Munkájában lazíthat ki-
csit, megérdemli. 

Vége az egyhangúságnak, el-
jött a fordulatok ideje – üzleti 
ügyei pozitív irányba mozdul-
nak, ami végre feloldhatja a 
régóta feszült hangulatot. 

Mostanában hajlamos a túlzott 
költekezésre, legyen ezen a té-
ren körültekintőbb. Próbáljon 
meg takarékosodni, később 
hálás lesz magának érte!

Pénzügyi helyzete nem mond-
ható stabilnak, viszont ha ész-
reveszi a lehetőségeket és mer 
változtatni, plusz bevételre te-
het szert. 

Kissé türelmetlen mostanában, 
melyet családja már nem néz jó 
szemmel. Ráadásul váratlan ki-
adásai is adódhatnak, ettől még 
feszültebb lesz. 

Néhány megoldatlan problé-
ma kerül elő a múltból, mely 
rendesen felkavarja életét. Itt az 
idő, hogy tisztázza ügyeit, akár 
családja segítségével is! 

A hónap második fele igen 
derűsen telik, főleg akkor, ha 
végre békét köt önmagával és 
környezetével. így feladatait is 
játszva elvégzi.

Üzleti kapcsolatok kötésére és 
párkapcsolati stabilizálódásra 
alkalmas időszak a mostani. 
Akár előléptetés is lehetséges.

Régi céljait megvalósíthatja vá-
ratlan, de kedvező lehetőségek 
megragadásával. Kihagyhatat-
lan ajánlatot kap, éljen vele!

március 21- 
április 20.

május 21-
június 21.

október 23- 
november 21

november 22- 
december 20.

január 21- 
február 20.

április 21- 
május 20.

július 23-
augusztus 23.

szeptember 
24- október 22.

június 22-
július 22.

december 21- 
január 20.

február 21- 
március 20.

Vigyázat: 
KK-veszély! 
Az első születésnap és lemez-
bemutató – a KülönKiadás ne-
vű hajdúnánási zenekarnak és 
rajongóinak két okuk is volt az 
ünneplésre február 3-án a Műve-
lődési Központban.

Egy rendes rockkoncerthez illő-
en az előzenekar dolga volt bemele-
gíteni a közönséget; ez alkalommal 
az estét a Mátészalkáról érkezett 
One Way nyitotta, akik olyan nép-
szerű alternatív dalokkal hangolták 

a jelenlévőket, mint a Bogozd ki 
vagy a Szalai Éva. A tehetséges fiúk-
ból álló csapat elérte, hogy a fiatalok 
egy része lelkesen énekelt a bandá-
val együtt, és megalapozták azt a 
hangulatot, amit az este főszereplői 
maximálisra fokoztak.

A KülönKiadás körülbelül más-
fél órát volt a színpadon, és ez idő 
alatt elhangzott az Életen át címet 
viselő nagylemezük összes dala, 
valamint. meglepetésként az ünne-
pelttől, három új szerzeményüket 
is eljátszották; a stílust nehéz lenne 
egy skatulyába belerakni, ugyanis 
többek között a blues, a funky és a 

reggae elemei is fellelhetőek benne; 
saját definíciójuk szerint „art rock”-
ot játszanak.

A hattagú csapatból mindenki 
hozta a legjobb formáját, így az este 
összes résztvevője, kb. ötven-hatvan 
fő, jól érezte magát. A színpadra 
nézve mindenki számára nyilván-
való volt, mekkora örömet szerez 
a bandának a zenélés, és hogy egy 
összeszokott, barátokból álló zene-
kart látunk. A közönség pedig hálás 
volt ezért, amit kifejezésre is jutta-
tott: szinte az összes dalt kívülről 
énekelték és a „Vissza! Vissza!” kiál-
tások is csak lassan haltak el. 

Az első alkalmak mindig meg-
határozóak és emlékezetesek: a 
KülönKiadás tett érte, hogy be-
széljenek róluk, hogy akarják őket 
hallani később is, a közönség pedig 
bebizonyította, hogy nyitottak arra, 
amit ez a zenekar csinál. Akik töb-
bet szeretnének tudni a bandáról, 
azok a Facebook-on böngésszenek, 
a honlapjuk ugyanis egyelőre fel-
újítás alatt áll, akik pedig úgy érzik, 
hogy élőben az igazi hallgatni őket, 
legközelebb február 11-én tehetik 
meg ezt Hajdúnánáson, egy jóté-
konysági rendezvény keretében. 

- Angi - 

Tourinform iroda hírei

Pályázati felhívás!
4 féle kategóriában lehet az idén pá-
lyázatni Üdülési csekkre:

- „élmény együtt” – nagycsalá-
dosok részére

Azon belföldi illetőségű magán-
személy pályázhat, aki mun-
kavállalónak minősül és a 
pályázat beadását megelőző 
hónapban teljes munkaidős 
munkaviszonnyal rendelkezett, 
valamint akinek a családjában 
a pályázat beadását megelőző 
hónapban az egy főre jutó jöve-
delem nem haladja meg a nettó 
100.000 Ft-ot, továbbá három 
vagy több – 18. életévét be nem 
töltött – gyermeket nevel saját 
háztartásában, akik után családi 
pótlékra jogosult(ak).

- „Feltöltődés” – nyugdíjasok 
részére 

Azon belföldi illetőségű, 60. élet-
évét betöltött személy, aki öreg-
ségi nyugellátásban részesül. 

- „Vár a pihenés” – fogyatékos-
sággal élők részére

Azon belföldi illetőségű, 18. élet-
évét betöltött fogyatékossággal 
élő személy, aki fogyatékossági 
támogatásban és/vagy vakok 
személyi járadékában és/vagy 
magasabb összegű családi pót-
lékban részesült 2011. évben. 

- „Pihenő gondoskodás” – szo-
ciális, gyermekvédelmi és 
gyermekjóléti intézmények 
munkavállalói részére

Azon belföldi illetőségű magán-
személy, aki munkavállalónak 

minősül és a pályázat beadá-
sát megelőző hónapban teljes 
munkaidős munkaviszonnyal 
rendelkezett, valamint - aki a 
személyes gondoskodást nyújtó 
szociális intézmények szakmai 
feladatairól és működésük fel-
tételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) 
SzCsM rendelet 3. sz. mellék-
lete, valamint a személyes gon-
doskodást nyújtó gyermekjóléti, 
gyermekvédelmi intézmények, 
valamint személyek szakmai fel-
adatairól és működésük feltét-
eleiről szóló 15/1998. (IV. 30.) 
NM rendelet1-2. sz. melléklete 
által felsorolt munkakörök vala-
melyikében foglalkoztatott. 

A pályázatok kizárólag az elő-
írt „PáLyáZATI ADATLAP 
2011.” formanyomtatványon 
vagy annak másolatán nyújtha-
tók be.

A 2011. évi pályázatok keretében 
csak azok a személyek részesülhet-
nek támogatásban, akik 2010-ben 
nem nyerték el az Alapítvány szoci-
ális célú üdülési támogatását.

A pályázatot postai úton kell 
eljuttatni: 

Cím: Magyar Nemzeti Üdülési 
Alapítvány 1590 Budapest, Pf. 11.

A bpályázat benyújtási határideje:

2012. január 16. – 2012. február 29.

Adatlapot, mellékleteket és bő-
vebb tájékoztatást kaphat a Tou-
rinform irodában (Hajdúnánás, 
Köztársaság tér 6.) vagy nyom-
tatványok letölthetők a www.
mnua.hu honlapról.

Harc a jogokért!
Dr. Rab Ferenc ügyvéd jogi kérdé-
sekről nyilatkozik

Elterjedt a közvéleményben, 
hogy szakértői bíráskodás fo-
lyik. Mi erről az ügyvéd úrnak a 
véleménye? 

Abból kell kiindulnunk, hogy 2005. 
évi XLVII. törvény foglalkozik az 
igazságügyi szakértői tevékenység-
gel, amely meghatározza, hogy az 
igazságügyi szakértő feladata, hogy 
a bíróság a közjegyző, az ügyész-
ség a rendőrség és a jogszabályban 
meghatározott más hatóság kiren-
delése, vagy megbízása alapján  a 
tudomány és a műszaki fejlődés 
eredményeinek felhasználásával 
készített szakvéleménnyel segítse a 
tényállás megállapítását, a szakkér-
dés eldöntését. 

Az igazságügyi szakértő a tevé-
kenységét a szakma és szabályok 
megtartásával, legjobb tudása sze-
rint köteles végezni. 

Kérjük, hogy ezt a jogszabályi 
rendelkezést fordítsa le érthető-
en a mindennapokra. 

Ez a szakkérdések tömege felöleli 
az élet összes területét. A szakértő 

a magas színvonalú és egységes te-
vékenység ellátása érdekében mód-
szertani levelek alapján, azok 
iránymutatása felhasználásával vég-
zik munkájukat. Szakértő az, aki az 
Igazságügyi Szakértői Névjegyzék-
ben szerepel.

A szakértő esküt tesz az alkotmány-
ra és titoktartási kötelezettség is ter-
heli, valamint részrehajlás nélkül 
köteles eljárni.

A korábbi beszélgetés kapcsán már 
hivatkoztam arra az orvosi műhiba 
perekben, az orvosi műhiba megál-
lapítása szakértői feladat, az okság 
összefüggése kapcsán. Ugyancsak 
igazságügyi orvos szakértő végzi a 
büntető ügyekben is a nyilatkoza-
tot az idegenkezűségre, adott eset-
ben a közlekedési balesetben elhalt 
személy ittasságára vonatkozóan, 
illetve igazságügyi orvos szakértő 
nyilatkozik a  maradandó sérülésre, 
egészségi állapot rosszabbodására, 

vagy a halál oksági összefüggésére. 

Mi a helyzet, ha a peres felek, 
vagy az érintett fél sértett, gya-
núsított, vagy cégek nem fogad-
ják el a szakértői véleményt?

A szakértői vélemény elfogadása 
a bírói mérlegelés tárgykörébe vo-
natkozik. Szakértői véleménynél, 
ha probléma merül fel a szakértői 
vélemény megalapozatlanságával 
kapcsolatosan, lehetőség van a bí-
róságnak perbentartás szabályai be-
tartásával kiegészítő szakvélemény 
beszerzésére, illetve más szakértő 
-régebben ellenőrző szakértőnek 
hívták- kijelölésére. 

A két szakértői vélemény között, 
tehát az alap szakértő és az azt 
felülvéleményező másik szakértő 
véleménye között ellentmondás a 
tárgyaláson szakértők meghallga-
tásával nem oldható fel, ez eset-
ben szoktak pld. az Egészségügyi 

Tudományos Tanácshoz fordulni, 
aki ezen két szakértő közötti ellent-
mondást oldják fel. 

A szakértői vélemény elfogadásá-
val, vagy nem fogadásával kapcsola-
tosan vannak objektív és szubjektív 
kritériumok. Az objektív kritériu-
mok azok, amelyek pld. mérhetőek, 
számszerűsíthető adatokat tartal-
maz. Tehát adott esetben két cég 
vitája között felmerülő igazságügyi 
könyvszakértői vélemény adataiba 
számszaki hibát találnak, akkor ez 
megkérdőjelezheti a szakértői vé-
lemény objektivitását, ezt azonban 
kiegészítői véleménnyel lehető pó-
tolni, a számokat korrigálni. 

A legtöbb vita szubjektív alapon 
van, pld. a gyermekelhelyezési pe-
rekben a pszichológus szakértő vé-
leményét nem fogadják el a peres 
felek főleg az, akivel szemben ked-
vezőtlen döntés meghozatalát 
javasolja a szakértő.   (X)

Megfejtéseket várjuk az újság szerkesztőségébe. A helyes megfejtést beküldők közül kisorsolunk 2 db jegyet a Honvéd Táncszínház 2012. március 12-én 19 órakor 
kezdődő Mezőség c. műsorára. Helyszín: Kéky Lajos V.M.K.



12 2012. február

Fagyszünet

- Méghogy globális felmelegedés! – dörmög bosszúsan egyik 
ismerősöm, miközben lapátolja a havat a kertjéből kifelé.

- Pedig már a vetőborsót is megvettem – folytatja zsebkendő 
után kutatva zsebében – de arra úgy látszik, még várni kell 
kissé.

A gyerkőcök viszont örülnek. Befagyott az iskola, s a városban 
gombamód nőnek, szaporodnak a különféle méretű s kinézetű 
hóemberek. Úton-útfélen hócsatákba botlom (pár napja még a 
sapkám is eltalálták) s azon csodálkozom, hogy ők vajon miért 
nem fáznak. Bezzeg a suliban a könyv mellett dideregnének.
A minap kávémat kortyolgatva nagy meglepetésemre a polgár-
mesterünk szólalt meg a Kossuthon, s egy riporter kérdésére 
érthetően elmagyarázta, miért van szükség fagyszünetre a vá-
rosunkban. Rádiója mindenkinek van, s a gyerekeket is tájékoz-
tatták a pedagógusok, viszont helyi televízió nem mindenhol 
van, de ha van is, nem biztos, hogy nézik a testületi üléseket. 
Így történhetett meg, hogy sokaknak földbe gyökerezett a lába, 
mikor egyik reggel hűlt helyét találták a Kossuth-szobrunknak. 
Jöttek is hamar a találgatások, ez már csak így van a jó nánási 
embereknél.

- Fémtolvajok? Lehetetlen, tegnap még itt volt – hallottam 
vitázni két öregurat.

- Gazdasági válság. Eladták. – kontrázott egy harmadik, de 
a bajusza alatti mosoly elárulta, hogy csak a másik kettőt 
akarta cukkolni.

- Felújítják, március 15-én ismét itt lesz – kezdtem el ma-
gyarázni, de úgy néztek rám, mintha nem értenék. Persze 
befutott az intrikus is, egy középkorú hölgy személyében, 
aki csak a foga közt jegyezte meg:

- Inkább vettek volna azért a pénzért egy új kazánt az iskolá-
ba, s nem kéne a fagyszünet. Bizony van amire még reagál-
ni is elfelejtünk. Nekem mindenesetre egy idősebb nénike 
„beszólása” tetszett a legjobban, aki már hosszú percek 
óta csendes fültanúja volt a diskurzusnak. Fázósan, nagy 
fekete kendőjét összehúzva magán ment el mellettünk s 
csak ennyit mondott csendesen:

- Nem hallották, milyen szibériai hideg lesz nemsokára? Biz-
tosan bement melegedni a hivatalba. 

                                                                         Kócsi Imre

Kócsi sztorik

Kossuth szobrunkról
 

Januári ülésén határozott Haj-
dúnánás Város Képviselő-
testülete arról, hogy március 
15-ére felújíttatja  a Kossuth 
szobrot, a szó szoros értel-
mében tetőtől talpig. A fel-
adat elvégzésével Bíró Lajos 
szobrászművészt bízta meg, 
aki a szobrot február 1-jén el 
is szállította mátészalkai mű-
termébe, hogy nemzeti ünne-
pünkön már megújulva, abban 
a pompájában álljon előttünk, 
ahogyan azt 108 évvel ezelőtt 
az akkori nánásiak látták. 
Azok az elődeink, akik köz-
adakozásból teremtették elő a 
szobor költségeit.

Kossuth egész alakos szob-
rának elkészíttetése még az 
1902. március 15-i ünnepsé-
gen született. Az akkor rögtön 
felálló szoborbizottság, élén 
Rákosi Viktor országgyűlési 
képviselővel és Csohány Lász-
ló polgármesterrel, diadalra 
vitte az elhatározást, s 1904. 
október 9-én idős, egykori 
szabadságharcos egyenruhá-
ba öltözött nánási honvédek 
jelenlétében leleplezték a mű-
alkotást. Hajdú vármegyének 
ez volt az első Kossuth szob-
ra. Annak a férfiúnak állított 
emléket Hajdúnánás népe, 
akit a szabadság apostolaként 
tisztelt, s akit éppen ezért el-
sőként tüntettek ki díszpolgá-
ri címmel még 1889-ben. Az 
akkori Piac teret pedig, amely 
körül ölelte a szobrot, ugyan-
csak róla nevezték el.

A szobrászi munka elvégzé-
sére az ország legkiválóbb 
művészét, a Budapesten alko-
tó Horvay Jánost kérték fel. 
Nagy segítséget jelentett eb-
ben, hogy Kossuth Lajos fia, 
Ferenc őt tartotta a legjobb 
Kossuth portré készítőjének. 
Kossuth Ferenc pedig a hely-
béliek körében rendkívül nagy 

tiszteletnek örvendő Rákosi 
Viktor barátja volt. Azt a mű-
vészt sikerült hát megbízni a 
szobrászi munkával, aki Bé-
késcsabának, Pécsnek, Cegléd-
nek, Kiskunhalasnak és New 
Yorknak is bronzba formálta 
Kossuth alakját. Egy orszá-
gos, sőt világhírű művészről 
van tehát szó, aki mindössze 
31 éves volt, amikor az ő je-
lenlétében városunk főterén 
leleplezték keze munkáját.Az 
ünnepi szónok, Rákosi Vik-
tor ezekkel a szavakkal kezdte 
beszédét: „Históriai föld ez, 
amelyen állunk. Itt leomló vá-
rak nem beszélnek nekünk  a 
nemzet múltjáról, de históri-
ává teszi ezt a nép, mely raj-
ta lakik...” Majd a szónok a 
szoborra tekintve az akkoriak 

nevében fogadalmat tett, hogy 
az  ősök emlékét mindenkoron 
ápolni fogják, hogy a „hajdú 
nép mindig szent tisztelettel 
viseltetik majd azok iránt, akik 
a nemzet történelmében dicső 
szerepet vívtak ki maguknak.” 

Kossuth Ferenc, aki ugyan-
csak jelen volt az avatási ün-
nepségen, e sorokat hagyta 
meg az utókornak: „Álljon a 
szobor örökké! s ércz alakjával 
hirdesse örökké a szent igét.” 
Ez az ige a honszerelem, mai 
szóval hazaszeretet.

Szokták mondani, hogy a 
szobrok az időtállóság szim-
bólumai. Kossuth alakja átívelt 
izmusok felett, s túlélt egy vil-
lámcsapást is. Történt ugyanis 
még az 1950-es évek legvégén, 
hogy egy nyári zivatar alatt 
mennykő sújtott a szoborra. 
Kossuth ércalakja meg sem 
rezdült az égi erőtől, a közelé-
ben elhaladókat viszont földre 
teperte a kisülés ereje, ám baj 
nélkül megúszták ők is.   

Fennmaradt hát számunkra a 
szobor, amely testtartásával, 
mozdulatával - egy 1848-as 
pillanatot megragadva - a szív 

parancsát követve éppen a haj-
dúkat hívja a szabadság kiví-
vására. Erre emlékeztet ma is. 
De arra is, hogy az emlékezet 
kevés, ha közben az ércet ki-
kezdi az idő vasfoga, s annak 
összedőlésétől is tartani lehet. 
A szobor leemelésekor döb-
bentünk rá például, hogy az az 
5 cm vastag vasrúd, ami a mű-
alkotást a talapzathoz rögzí-
tette, a korrózió miatt 1 cm-re 
vékonyodott már, miközben 
a talapzatot is próbára tette 
az évszázadot meghaladó idő. 
Merthogy éppen 108 éve an-
nak, hogy semmiféle felújítás, 
állagmegóvás nem történt a 
műalkotáson, főleg nem olyan, 
ami szakszerűnek mondható.

A teljes felújítást illetően nagy 
hát az adósságunk, melynek 
rendezése a maiakra hárult. 
Most nem közadakozásra szó-
lítjuk fel a lakosságot, hanem 
a település költségvetése ter-
hére végeztetjük el a munkát. 
Elődeink fegyvert fogtak a 
szabadságért és ennek emléke-
zetét szoborban hagyták ránk, 
hogy őrizzük meg utódaink 
számára is. Nekünk csupán 
ennyi most a teendőnk. És ez 
sem kevés, hiszen az elvég-
zendő teljes felújításnak újabb 
évszázadnyi időt kell kibírnia, 
hogy Kossuth szobra „örök-
ké” álljon.

Buczkó József

Szociális gondozó, élelmezésvezető, 
óvodai dajka, Kézápoló- és  
műkörömépítő tanfolyamok
kezdődnek  Hajdúdorogon.
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