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Petőfi Sándor

A VÉN ZÁSZLÓTARTÓ 

Fut Bécs felé Jellasics, a gyáva,
Seregének seregünk nyomába’,
Megrémülve fut a magyar hadtól;
Magyar hadban egy vén zászlótartó.

Ki az a vén zászlótartó ottan
Olyan tüzes lelkiállapotban?
Szemem rajta kevélyen mereng el:
Az én apám az az öreg ember!

Az én apám e vén zászlótartó.
„Vészben a hon!” elhatott a nagy szó,
Elhatott kórágyához, fülébe,
S mankó helyett zászlót vett kezébe.

Vállait egy kínos élet gondja,
Betegség és ötvennyolc év nyomja,
S ő feledve minden baját, búját
Ifjak közé hadi bajtársúl állt,

S kit eddig az asztaltól az ágyba
Alig-alig bírt elvinni lába,
Ellenséget űz mostan serényen
Ifjusága régi erejében.

Mi vitte őt háború zajába?
Hiszen neki nincsen gazdagsága,
Mit féltene, mit védnie kéne,
Hogy ne jusson ellenség kezére.

Annyi földet sem mondhat övének,
Melyben egykor koporsója fér meg,
S mégis mégis viszi lobogóját
Azok előtt, kik a hazát óják.

Ép azért ment, mert semmivel sem bír;
Küzd a gazdag, de nem a hazáért,
Védi az a maga gazdaságát....
Csak a szegény szereti hazáját.

Édesapám, én voltam tenéked
Ekkoráig a te büszkeséged;
Fordult a sor, megfordult végképen,
Te vagy mostan az én büszkeségem.

Érdemes vagy a cserkoszorúra!
Alig várom, hogy lássalak újra
S megcsókoljam örömtől reszketve
Kezedet, mely a szent zászlót vitte.

És ha többé nem látnálak téged?
Látni fogom fényes dicsőséged;
Könnyem leszen sírodnak harmatja,
S híred a nap, mely azt fölszárítja!

PIROS - FEHÉR - ZÖLD

Három szó, három szín. 
Kimondásuk is elegendő 
ahhoz, hogy nagyot dob-
banjon a szívünk, s könny-
csepp fényesedjen szemünk 
sarkában.

„Csak bot és vászon, de nem bot 
és vászon, hanem zászló”- hang-
zik Kosztolányi Dezső intel-
me. E három színnel festett 
vászon ennek az országnak, 
mindannyiunk hazájának, egy-
szersmind a határok feletti 
magyar nemzetnek a legfőbb 
szimbóluma. 

Nemzeti jelképpé formáló-
dása évszázadokon át tartott, 
ám valóságos születésnapja 
március 15-e. E nap eseménye-
inek nyomán foglalták ugyan-
is először törvénybe, hogy a 
piros-fehér-zöld nemzeti szí-
nünk. Két nap múltán már e 
három színt lobogtatta a tavaszi 
szél a „királyi épületek” ormán.

Évezredek viharait meg-
élt népünk múltja ölt testet e 
három színben. Legősibb szí-
nünk a vörös. A hun biroda-
lom királya, Atilla vörös színű, 
Turulmadaras zászlók alatt 
harcolt s egészen Géza feje-
delem koráig ez volt a hunok 
maradékának, a magyarságnak 

is a jelképe. De használt ilyen 
színű zászlót Szent István ki-
rályunk is. Az őt követő Ár-
pád-házi uralkodók zászlóin 
a XI. századtól tűnik fel egy 
újabb szín, a fehér. Mégpe-
dig négy fehér és négy vörös 
párosításban. Ez a „hétszer 
vágott” zászló a legyőzhetet-
len magyar nemzet jelképévé 
vált, s nemzeti címerünk bal 
oldalán ma is ott látható. Má-
tyás királyunk függőpecsétes 
iratainak sodratában, végül az 
1500-as évek második felében 
kezd hozzákapcsolódni a ma-
gyar nemzeti jelképekhez a 
harmadik szín, a zöld.

E három szín együttes 
használata 1848-ig csupán 
szokásjogon alapult. Első 
törvénybe iktatása óta 164 
év telt el. Túlélt rendszereket 
és izmusokat. Ősi üzenete, 
megtartó ereje hitet és báto-
rítást ad nekünk, maiaknak 
is. Amíg lobogni látjuk, e nép 
létezéséről tanúskodik, mert a 
nemzeti zászló értünk lobog, 
Reményik Sándor szavaival él-
ve. „Senki ellen, csak magatok 
miatt”.

Milyen kár, hogy mit sem 
tudnak erről Brüsszelben. 
Nem tudják, hogy e színek 
alatt védtük vérünk ontásával 
a „művelt” Európát száza-
dokon át a dúló hadak özö-
nétől. Feltartóztattunk tatárt, 
törököt. 1541-et követően 
pedig négy évszázadon át a 
fél Európát kitevő Habsburg 
birodalom gyarmatosítása 
alól kívántunk szabadulni 

szabadságharcainkkal. Bocs-
kai, Rákóczi vezérletével, 
majd 1848-49-ben is karddal 
a kézben vívtuk szabadság 
küzdelmeinket. 

Ez a kuruc-labanc szabad-
ságharc ma is zajlik. Ma nem 
karddal, hanem a példaadás 
erejével, a szorgalom és tudás 
fegyverével, melyekkel egy 
nép, egy nemzet küzd önma-
gáért a Magyarországot sújtó, 
„hálás”, labanc Európa elle-
nében. Csakúgy, mint ezred-
éven át, nemzeti létünk a tét. 
A mai Európa és a globalizált 
világ ugyanis nem felemelni 
akar bennünket, hanem be-
darálni a fogyasztói társadal-
makká süllyedő világban. Ám 
ebben a harcban most végső 
soron Európát kell megvéde-
nünk önmagától. Ebben áll a 
mi kurucságunk.

A mai Európa keresztény 
gyökerekből sarjadzott. Ez 
volt a megtartó és éltető for-
rás, melyet a liberális-baloldali 
erők kiiktattak a törvények-
ből. A mi Alkotmányunknak 
azonban 2012. január 1-je óta 
alaptétele. Mert keresztény 
múltunk emelt fel és tartott 
meg bennünket ebben a hazá-
ban nemzeti elkötelezettségű 
királyainkkal, vezetőinkkel. 
Amilyen a mostani is. Nos, 
ez fáj a „művelt” Európának. 
Meg a kétharmados többség. 
Legfőképpen pedig egy olyan 
miniszterelnök, aki megvédi 
és nem elárulja hazáját. „Akit 
magyarnak teremtett az Úristen 
és nem fogja pártját nemzetének 

– nem derék ember” - figyelmez-
tet Széchenyi. De fáj Európá-
nak az a nemzeti erő is, amely 
békemeneten százezrekre 
menően mutatta meg, hogy 
létezik összetartozás, létezik a 
szeretet ereje. Mert ez az, ami 
megtartott bennünket Euró-
pában és ebben a városban. 

A hajdúk nemzeti elköte-
lezettsége fegyverrel a kéz-
ben és békeidőben is csodát 
varázsolt a nemzet orcájá-
ra. Akkor is például, amikor 
1895-ben a Városháza dísz-
terme számára elkészíttette 
Bocskai István, II. Rákóczi 
Ferenc és Kossuth Lajos arc-
képét, majd kilenc év múltán 
szobrot emelt az utóbbi tisz-
teletére. De akkor is, amikor a 
helyi polgári társadalom kez-
deményezésére egy másik sza-
badságharcos, Bocskai alakját 
öntette bronzba, s most is, 
mikor nemzeti hőseink em-
léke előtt tisztelegve éppen 
Kossuth ércszobrának adta 
vissza régi pompáját a város 
vezetése. Nemzeti hőseinkről 
van szó, akik a mi történelmi 
gyökereink. E gyökerek nél-
kül pedig nincs jelenünk és 
jövendőnk sem. Széchenyi in-
telmeit emlékezetünkben tart-
va: „Tiszteld a múltat, hogy élhesd 
a jelent és munkálkodhass a jö-
vőn.” Amíg rájuk emlékezünk 
és amíg a piros-fehér-zöld 
színű nemzeti zászlónk fenn-
lobog, addig él nemzetünk is, 
a szabadságszerető hajdúkkal. 

Buczkó József

FelhívásokDiák helyzet In Memoriam

3. oldal 4. oldal 11. oldal

Március 15.  Nemzeti ünnep -Városi 
megemlékezés programja 

• 9 óra: Körforgalomban és a Kossuth szo-
bor körül a forradalom kitörése előtti tár-
sadalmi élet megjelenítése

• 9.30 óra: Ünnepi műsor és koszorúzás a 
Petőfi szobornál– Ünnepi beszédet mond 
Bodó Sándor, a Hajdú-Bihar megyei köz-
gyűlés elnöke

• 10 óra: Körforgalom, Kossuth szobor: 
ünnepi műsor és koszorúzás, beszédet 
mond: Szólláth Tibor polgármester, a fel-
újított Kossuth szobor leleplezése, állam-
polgársági eskütétel
Közreműködők: Csűrdöngölő Népze-
nei Együttes, Forgórózsa Néptáncegyüt-
tes, Vaszkó Bence a Nyíregyházi Móricz 
Zsigmond Színház művésze, Bistey Attila, 
Hajdúnánási Lovasklub, a Bocskai István 
AMI pedagógusai, a város néptáncos gye-
rekei, Hajdú Bokréta, Zeneiskolai citerás 
növendékek.

• 11 óra Kitüntetések, díjak átadása a Ver-
senyeken, pályázatokon eredményesen 
szerepelt diákok részére a művelődési 
központ színháztermében. Ünnepi mű-
sort ad a Bocskai István AMI
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Segítségnyújtás munkával - 
Szociális földprogram

Hajdúnánás város önkormány-
zata 2011-ben egy szociális föld-
program megvalósítása mögé állt. 
Akkor 1 milló Ft-ot különítettek 
el a szociálisan hátrányos hely-
zetű családok számára Az idén 
is folytatódik a program, amely 
új lehetőségekkel bővül a tavalyi 
év tapasztalatai alapján. Ez évben 
már közel 3 millió Ft áll rendelke-
zésre. Nagyné Juhász Krisztinát 
a Családsegítő és Gyermekjólé-
ti Szolgálat intézményvezetőjét 
kérdeztem, aki a program felada-
tainak fő koordinátora. 

 ► Mi a fő célkitűzése a 
földprogramnak? 

Azok a családok, akik valamilyen 
szempontból hátrányos helyze-
tűnek számítanak (jövedelmük, 
tartós munkanélküliségük, meg-
változott munkaképességük, stb. 
alapján), ők jelentkezhetnek, hogy 

támogatást kapjanak konyhakerti 
növények megtermelésére és az 
idei évtől baromfitartásra. A tá-
mogatás abból áll, hogy akiknek 
nincs kertjük, az önkormányzat 
500-800 nm területet ad számuk-
ra térítésmentesen, amelyet gé-
pekkel előkészít és vetőmagot is 
biztosít 5000-8000 Ft értékben, 
valamint szakmai tanácsot is kap-
nak. Az állattartásra 20 előnevelt 
csirkét kérhettek az érdeklődő 
családok, ezek felét egy évig kö-
telesek tartani, törekedniük kell 
az állomány kettőshasznú tulaj-
donságának (hús, tojás) kihaszná-
lására. A rászorulók a megtermelt 
és előállított javakat saját létfenn-
tartásukra, családi fogyasztásra 
hasznosíthatják. 

 ► Milyen érdeklődés mutat-
kozott tavaly és az idén er-
re a programra?

Tavaly az áprilistól októberig tar-
tó programba 57 család 196 tagja 
kapcsolódott be. 30 család egyen-
ként 500 nm-es önkormányzati 
területen termelt zöldségféléket, 
a többiek saját kertjükben gazdál-
kodtak. Az idén közel 20 család-
dal többen kívánnak részt venni 
a földprogramban, számuk még 
nőhet is. A baromfitartásra 176 
család adta be az igényét. 

 ► Bizonyára elégedettek vol-
tak a résztvevő családok a 
saját termelésükkel, ha az 
idén is jelentkeztek, sőt, 
egyre többen kívánnak 
a programban részt ven-
ni. Milyen eredményeket 
könyvelhettek el tavaly? 

A zöldségfélék közül burgonyát 
kétszer is be tudtak takarítani, 
ebből 28-30 zsáknyit is fölástak 
a családok. A paprika, paradi-
csom, répa kevésbé volt sikeres, 
de az uborkából 30-40 üveggel 
is be tudtak rakni a háziasszo-
nyok. Emellett a bab és a bor-
só is bőséges volt, ez utóbbiból 

20-25 kg is termett területen-
ként, aminek egy részét szintén 
télire tartalékolhatták. Kb. 130 
ezer Ft értékű volt a legtöbb 
termés, amit előállítottak, ez tu-
lajdonképpen egy 4-5 fős család 
téli szükségletét biztosíthatta.

A program tehát sikeres. Nagy-
né Juhász Krisztina elmondta: az 
emberektől pozitív megerősítés 
érkezik, hiszen a várostól eddig 
ilyen típusú segítséget nem kap-
tak, amely ennyire kézzelfog-
ható, az emberek mindennapi 

megélhetését ténylegesen segítő 
lett volna. 

Széchenyi mondása jut eszem-
be: „A legnagyobb áldás nem 
abból származik, hogy ingyen 
kenyér adassék a szegény em-
bernek, hanem, hogy lehetőleg 
mindenkinek munkaalkalom 
nyittassék, amelyben talán fá-
rasztó dologgal, de biztos és 
megérdemelt kenyeret lehessen 
szerezni…

Nagy Ágnes 

Védőoltás – nemcsak 
a HPV ellen

Hajdúnánás Városi Önkor-
mányzat Képviselő-testülete 
a 2012. évi költségvetésében 
tervezte, a 2012. február 11-
i ülésén pedig elfogadta azt 
a keretösszeget, mely alap-
ja a humán papilloma vírus 
(HPV) elleni védőoltásnak. 
A tervezett keret 3.500.000,- 
Ft, amely várhatóan fedezi 
az oltás összegét. Kovács 
Zsolt, az egészségügyi- és 
szociális bizottság elnöke a 
fő szervezője és koordináto-
ra a védőoltással kapcsolatos 
teendőknek. 

 ► A védőoltásokkal kapcso-
latban általában sok az 
ellenérzés. Mi indokolja 
mégis, hogy javasolják a 
védőoltás beadását?

Évente 30 millió HPV fertőzött 
beteget regisztrálnak, Magyar-
országon 100 ezer azok száma, 
akik már tünetekkel keresik meg 
orvosukat. Ez a szám ennél is 
több lehet, hiszen vannak, akik 
nem járnak rendszeresen or-
voshoz, ill. a tünetmegjelenést 
követően sem fordulnak segít-
ségért. Hazánk az EU tagálla-
mok között a második helyen 
áll a méhnyakrák megbetegedés 
gyakorisága és az ebből eredő 
halálozás tekintetében. Ez a be-
tegség nemi úton terjed. 

 ► Információim szerint a vé-
dőoltás több komponensű. 
Mi ennek a jelentősége?

Ez az oltóanyag nemcsak a 
méhnyakrák, hanem a nemiszervi 
rák, a hüvelyrák és a végbélrák 

megelőzésére is alkalmas. 99%-
ban gátolják ezek kialakulását, 
a nemi szervi szemölcsöknek a 
továbbterjedését. Éppen ezért 
akár fiúk is kaphatják ezt a vé-
dőoltást. A szakirodalom szerint 
a felsoroltakon kívül még kb. 10 
betegség ellen hatékonyak – pre-
ventív céllal. A jelenlegi kutatási 
eredmények szerint 50 évi védett-
séget jelenthet.

 ► Kiknek adható be a 
védőoltás? 

A WHO szerint a szexuálisan 
naiv életkorban történt immu-
nizációnak a legnagyobb a haté-
konysága, vagyis, ha a 3 oltásból 

álló sorozatot a nemi élet meg-
kezdése előtt adják be. 

Hajdúnánáson a jelenlegi 7. év-
folyamos, 13 éves korú lányok 
száma közel 100 fő. Őket érinti 
az ingyenes védőoltás lehetősége. 
Ez nem jelenti azt, hogy később, 
35-45 éves korban ne kaphatná 
meg valaki ezt. 

 ► Tavaly már lehetőség volt 
a méhnyakrák elleni vak-
cina beadatására. Milyen 
érdeklődés mutatkozott 
akkor? 

Az előző évben az oltóprogram 
gyakorlatilag 99%-os sikerrel 
végződött. 122 gyermek kapott 
védőoltást. Március 7-én a volt 
Rákóczi iskolában egy szakmai 
napot szerveztek, hogy ott tájé-
koztassák a szülőket, gyermeke-
ket, érdeklődőket a védőoltásról. 
Senkit nem erőltetnek a védőol-
tásra, mindenkinek a saját felelős-
ségét tiszteletben tartják. 

Nagy Ágnes

Zöldkártya a lakásoknak is
Napjainkban az amúgy 
is pangó lakáspiacon 
újabb teher nehezedik a 
lakóingatlanjaikat eladni 
szándékozókra: az energe-
tikai tanúsítvány, közkeletű 
nevén a lakások zöldkártyája. 
Igaz, nem mai keletű az a kor-
mányrendelet - 2008 nyarán 
keletkezett – ,amely szigorú 
feltételekhez köti egyrészt 
az újonnan épített lakások 
használatbavételi engedélyé-
nek kiadását, másrészt pedig 
2012. január 1-től kötelezővé 
teszi mindezt azon használt 
ingatlanokra is, amelyet el-
, vagy bérbe szeretne ad-
ni tulajdonosa, amely arról 
szól, hogy lakásunk, házunk 
mennyire energiatakarékos, 
mennyire környezetbarát. 

Hogy miben is áll ez a rendel-
kezés, milyen fontos tudnivalók 
vannak ezzel kapcsolatban, erről 
érdeklődtünk a Polgármesteri Hi-
vatal Városfejlesztési és Gazdál-
kodási Irodájában.

A 176/2008.(VI.30.) kormány-
rendelet milyen lakóingatla-
nokra írja elő az energetikai 
tanúsítvány beszerzését

A rendelet hatálya alá tartozó: új 
épület építése; meglévő épület 
(lakás), ellenérték fejében törté-
nő tulajdon-átruházása, vagy egy 
évet meghaladó bérbeadása; 1000 
m²-nél nagyobb hasznos alap-
területű hatósági rendeltetésű, 
állami tulajdonú közhasználatú 
épület esetén.

 ► Milyen kivételek vannak ?

Több kivétel is van, ezek kö-
zül a legfontosabbak: az 50 

m²-nél kisebb hasznos alapterü-
letű épület, az évente 4 hónapnál 
rövidebb használatra szánt épü-
let, jellemzően üdülők, nyaralók; 
a legfeljebb 2 évi használatra ter-
vezett épület; a hitéleti; a mező-
gazdasági ; műhely rendeltetésű 
épület.

 ► Társasházak, tömblaká-
sok esetében ez hogyan 
működik? 

Társasházak esetén lehet tanú-
sítványt készíteni az épület egé-
szére, lakásonként, illetve egyéb 
rendeltetési egységenként. Pénzt 
takaríthat meg a társasház, ha 
megrendelést a lakók egy időben 
adják a tanúsítónak.

 ► Kik végezhetik ezt a tevé-
kenységet, az érintettek 
kikhez fordulhatnak?

Az építész vagy a mérnöki ka-
marába bejegyzett energetikai 
tanúsítók (a jogosultság betűje-
lei: SZÉSZ8, SZÉSZ8K és TÉ) 
névjegyzékéből a Hajdú-Bihar 
Megyei Kamara honlapján (www.
mek.hu), vagy a Magyar Mérnöki 
Kamara honlapján (www.mmk.
hu) bejegyzetteket lehet keresni 
és választani. 

 ► Milyen besorolási kate-
góriák vannak?

Tíz energetikai minősítési osztályt 
állapítottak meg. A legkiválóbb 
minősítés az A+ kategória, amely 
fokozottan energiatakarékos, és 
általában a C-kategóriáig, minden 
további nélkül kiadható a tanúsít-
vány, ettől lefelé már különböző 
javaslatot tehet a tanúsítást végző 
szakember az energiahatékony-
ság növelésének lehetőségeiről. 
Egyébként az ingatlan forgalmi 
értéke csökken, illetve az épület 
működtetésének energiaköltsége 
(nyilván) nagyobb.

 ► Meddig érvényes ez a 
tanúsítvány?

A tanúsítvány tíz évig hatályos. 

 ► Bizonyára sokan gondol-
kodnak saját kivitelezésben: 
nekik mit tanácsolnak? 

Minden eset más és más; az épü-
let anyaga, a kivitelezés minősé-
ge, a beépített nyílászárók fajtája, 
az épületgépészeti elemek stb., de 
mind a tervezése, mind a kivite-
lezése mindenképpen szaktudást, 
szakértelmet igényel, már csak a 
nagy anyagi ráfordítás miatt is. 
A hajdúnánási Polgármesteri Hi-
vatal Városfejlesztési és Gazdál-
kodási Irodáján érdemes a külső 
hőszigetelések végzésére vonat-
kozó előírásokról tájékozódni.

 ► S hogy mibe kerül mindez? 

A tarifa különböző tételek-
ből tevődik össze, és nagyban 
függ attól is, hogy mekkora 
nagyságú és mennyire régi a la-
kás, vagy a ház, rendelkezésre 

állnak-e a megfelelő tervraj-
zok, mindezek függvényé-
ben akár több tízezer forintra 

tehető egy-egy ilyen tanúsítás.

Rigó Tamásné
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Szülők iskolája
A személyiség fejlődését 
befolyásoló érzelmi bizton-
ság megteremtése címmel 
tartott előadást Alföldiné 
Ragyák Andrea szakpszi-
chológus, a Pedagógiai 
Szakszolgálat vezetője a 
Bocskai István Általános Is-
kola Polgári úti intézmény-
egységében február 15-én.  

A Szülők Iskolája elnevezésű 
program évek óta hagyomány 
az iskolában, 7 éve kezdődött, 
s a mostani alkalom volt a bi-
zonyíték arra, hogy az intéz-
mények összevonásával is van 
rá igény, hiszen a zord idő el-
lenére is sok érdeklődőt von-
zott a meghirdetett program.

A pszichológusnő előadásain 
szívesen részt vesznek a szü-
lők és a pedagógusok, hiszen 
a gyermekneveléssel kapcso-
latos napi problémáikra kap-
hatnak ezeken az alkalmakon 
részletes tájékoztatást, eliga-
zítást illetve segítséget.

A gyermekek érzelmi biz-
tonságának megteremtése és 
megalapozása elsősorban a 

szülők, a család feladata, s 
már a gyermek kezdeti élet-
szakaszaiban el kell indítani a 
tudatos biztonságérzet meg-
teremtését. Tudomásul kell 
venniük a szülőknek, hogy 
a gyermek nem egy „kis fel-
nőtt”, hanem szuverén, sa-
ját akarattal és egyéniséggel 
rendelkező önálló ember- 
hangsúlyozta előadásában a 
pszichológusnő. Sok szülő 
a gyermeke(i) mindennapos 
tevékenysége kapcsán kül-
ső tényezők hatására szinte 
„túlaggódja” magát- vajon 
eleget eszik, alszik, miért 
nem beszél, jár még stb., 
akaratlanul is összehasonlít-
va a hasonló korú szomszé-
dokkal, rokonokkal. Ilyenkor 
nem is gondolják, mennyire 
„átvetítődik” gyermekükre 
aggódásuk, s szorongási fo-
lyamatokat  is elindíthatnak 
ezáltal bennük.

Nagyon fontos része a gyer-
mekek mindennapjaiban az 
alvás, melynek körülménye-
it, minőségét, mennyiségét a 
szülőknek kell tudatosan ki-
alakítani a gyermek életkori 
szükségleteit szem előtt tart-
va. Egy általános iskolás korú 

gyermeknek elengedhetetlen 
a korai lefekvés, az elegendő 
és nyugodt alvás, mely nem 
a szülő és nem a bekapcsolt 
televízió társaságában kell, 
hogy történjen.

Az előadásban nagy hangsúlyt 
kapott a félelem és az agresz-
szió, mely a különböző ko-
rú gyermekeknél másképpen 
jelentkezhet. Egy kisgyerek 
félhet erős hangoktól, bizony-
talan helyzetektől, tárgyaktól, 
megérezheti a család érzelmi 
hiányát vagy bizonytalansá-
gát. A szülőknek mindenképp 
olyan helyzetet kell teremteni 
a családban, ahol jó a kapcso-
lat a családtagok között. Az 
előadó szerint a legtermésze-
tesebb ellenszere a természe-
tes félelemnek a mese, mivel 
a gyermekek képzeletéhez 
igazodik, s tudattalanul is fe-
szültséget old bennük.

Korunk nagy problémája az 
egyre több gyereknél jelent-
kező agresszió, melyet az egy-
re halmozódó kudarcélmény 
válthat ki. Mikor is? Ha nem 
fogadják el olyannak, amilyen 
valójában. Ha nem élheti ki 
aktivitását. Ha a képernyők 

előtt tölti szabadideje jelentős 
részét. Ha más is agresszív 
vele (pl. a saját szülei).

Tudatosan odafigyelve ezek-
re a néha apróbb jelekre, a 
kamaszodó gyermek lázadá-
sát, saját önálló útkeresését 
is elfogadva elkerülhetők az 

érzelmi bizonytalanság ki-
alakulásához vezető zavarok. 
Pici kortól kezdve megte-
remthetik tehát a szülők azt 
a légkört, ahol a gyermek ér-
zelmileg is biztonságban és 

elfogadva érzi magát, nem 
fordul viselkedése mene-
külésbe, félelembe, agresz-
szióba, depresszióba, s nem 
keres más úton saját magának 
kiutat.

Az előadás után kötetlen be-
szélgetésre is sor került, ahol 

a szülők bizalmasan is felte-
hették kérdéseiket a témát 
irányító pszichológusnőnek.

Fekete Andrea

„… nagyon sok diák helyzete 
válik kilátástalanná.” 

A felsőoktatási jelentkezések 
meghosszabbított határideje 
február 24-én járt le. A tör-
vényi módosítások nagyban 
befolyásolták a most továbbta-
nulni szándékozók és család-
juk döntését.  

A változások összefoglalására 
Skopkó Istvánnét, a Kőrösi Gim-
názium igazgatóhelyettes asszo-
nyát kértük meg.

„A 2011. évi CCIV. törvény a 
nemzeti felsőoktatásról komoly 
változásokat hozott. 2012 szept-
emberében újfajta finanszírozási 
rendszert vezetnek be, lesz ösz-
töndíjjal vagy részösztöndíjjal tá-
mogatott és önköltséges képzés. 
A legjobban teljesítő, önköltséges 
finanszírozási formát megjelölő 
hallgatóknak ajánlják majd fel a 

részösztöndíjas lehetőséget. Ez 
utóbbit többek között a termé-
szettudományi, valamint a mű-
szaki és informatikai szakokon 
lehet igénybe venni. A beiratko-
zást megelőzően az ösztöndíjas és 
részösztöndíjas képzésre bejutott 
jelentkezővel hallgatói szerződést 
fognak kötni. Az aláíró vállalja, 
hogy a képzési idő másfélszere-
sén belül megszerzi diplomáját, 
majd az azt követő 20 éven belül 
az ösztöndíjjal támogatott idő-
szak kétszereséig hazai munkavi-
szonyt vállal. Amennyiben valaki 
nem tesz eleget a feltételeknek, 
annak a képzési költséget a kama-
tokkal együtt vissza kell fizetnie 
az államnak. 2012. január elején 
váltak ismertté a 2012-re vonat-
kozó felvételi keretszámok. Az ál-
lamilag támogatott helyek száma 
több területen csökkent, viszont 

növekedés figyelhető meg a ter-
mészettudományi, a műszaki, az 
informatikai, illetve az orvos- és 
egészségtudományi területeken.”

A végzős tanulókat és szüleiket 
is megkérdeztük, mi a vélemé-
nyük az új szabályozásról. „En-
gem is érint a változás - mondja 
Ónodi Andrea, humán szakma-
csoportos diák - bár az egészség-
ügy területén nem történt olyan 
nagymértékű csökkentés. Ennek 
ellenére mégis megfontolandó a 
szakirányválasztás, hiszen a ne-
hezebb szakoknál nagyobb a kre-
ditpont, így nem olyan egyszerű 
az átlagot megtartani és bent 
maradni az állami támogatottak 
körében. Számolni kell azzal a le-
hetőséggel, hogy nem sikerül az 
állami ösztöndíj, a fizetés viszont 
számomra egyszerűen lehetetlen 
(félévente 350 ezer Ft). Így én 
kisebb ponthatárú és szerintem 
könnyebben tanulható szakot vá-
lasztottam az eredeti helyett. Bár 

nem ez az álmom, úgy érzem, 
ott biztosan meg tudom állni a 
helyem. A szüleim sajnálták, de 
helyeselték döntésemet.”

Rákó Antal, nyelvi tagozatos 
gimnazista: „a keretszámok csök-
kentése és a  hallgatói szerződés 
miatt alaposan meg kellett gon-
dolnunk a továbbtanulást. Az én 
terveimet is keresztezte a felső-
oktatási törvény változása, mivel 
Debrecenbe készültem jogra, de 
ez csak költségtérítéses formá-
ban indul. Végül a Debreceni 
Egyetem Mezőgazdasági Karára 
adtam be a jelentkezési lapokat. 
Sok ismerősöm kénytelen volt a 
fizetős szakokat választani, mi-
vel már régebben elhatározták, 
hogy ők ’álmaik’ szakán akarnak 
továbbtanulni, és tizedikben en-
nek megfelelően választottak fa-
kultációt. Sokan kerültek nehéz 
helyzetbe, így nyáron dolgoz-
ni fognak a diákhitel elkerülése 
végett.”

„A felsőoktatásban történő vál-
tozások miatt nagyon sok diák 
helyzete válik kilátástalanná” - 
fejtette ki az érintett szülők egyi-
ke, Szucskóné Kovács Mária. 
„Az új törvény nagymértékben 
befolyásolta lányom jelentkezését 
is, aki a Debreceni Egyetem köz-
gazdasági szakán szerette volna 
kamatoztatni szakmai tudását, de 
mivel ezen a szakon szinte telje-
sen megvonták az állami támo-
gatást, letettünk erről. Felmerült 
az is, hogy nem folytatja tanul-
mányait felsőfokú intézményben. 
Az utolsó pillanatban keresett 
másik szakot, mely eltér elkép-
zeléseitől, hiszen az egészségügy 
különböző ágazatait jelölte meg 
a felvételi lapon. Az OKJ-s kép-
zés is szóba jött, ezért a lányom 
a Discimus Üzleti Akadémiára is 
beadta a jelentkezését.”

Dér Balázsné Dobi Inci – 
Vékony Gábor

A pszichológusnő előadásait mindig szívesen hallgatják
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A fecskefar-
kú pillangó 
teljes átalaku-
lása - Városi 
gyermekfarsang
Sokan talán el sem hiszik, de 
még nekem is élénk emlékeim 
vannak egykori városi gyermek-
farsangokról, ahol magam is 
résztvevő voltam. Ennek bizony 
már jó ötven éve. Idén március2-
án került sor a hagyományos vá-
rosi program megrendezésére a 
Kéky Lajos Városi Művelődési 
Központban. 

Március 2-án, szombaton, már ko-
ra délután izgatott gyermeksereg, 
tanítók, szülők gyülekeztek a mű-
velődési központban. Bohócok, 
királykisasszonyok, udvarhölgyek, 
lovagok, kalózok, színes forgatag-
ban vonultak a folyosókon, és vár-
ták a nagy pillanatot, amikor végre 
végigvonulhattak a színpadon, 
megmutathatták magukat, hiszen 
ma már szinte követelmény, hogy 

valamilyen produkció is társuljon az 
igényesen kivitelezett jelmezekhez. 
Hol vannak már azok az idők, ami-
kor nagyon egyszerű, házi kivitele-
zésű maskarákat láthattunk egy-egy 
farsangon. Az előző évekhez ha-
sonlóan most is három csoportban 
versengtek a gyermekek; csoportos, 
egyéni és az ún. tátika kategóriában. 
Láthattunk itt izgalmas történetet 
elmesélő jeleneteket, középkori, 
igényes jelmezeket Mátyás király 
udvarából, megelevenedtek egy ki-
állítás képei, jöttek a bájos bárányok 
és farkasok, majd a zord kalózok, 
aztán Árpád népe, a honfoglaló 
magyarok. Az egyéni kategóriában 
is hihetetlenül érdekes, újszerű jel-
mezesek mutatták meg magukat, 
pl. a transzformer, az óriás és törpe, 
vagy éppen a fecskefarkú pillangó 
teljes átalakulása, ez igazi biológiai 
csemege volt, profi megoldásokkal. 
Ebben a csoportban is érvényesül 
az elvárás, hogy valamilyen törté-
net, produkció elevenedjen meg.  
A tátikásoknál három csoport in-
dult, akik hagyományosan egy-egy 
híres pop-rock énekes világszámát 
„énekeljék el”, tánccal, mozgással 
kisérve, ahol a zsűri elsősorban azt 
nézi, mennyire hiteles a tátikázás. 

Összességében ez a farsang 277 
jelmezest jelentett és minimum 42 
szülőt, és ugyanennyi pedagógus 
áldozatos munkáját.

A három tagú zsűri nem kis fejtörés 
és mérlegelés után az alábbi döntést 
hozta: 

Csoportos kategóriában: I. he-
lyezett az Egy kiállítás képei a Ba-
ross utcai iskolából, II. helyezett a 
Mátyás király udvara, az Iskola utcai 
iskolából, III. helyezett az Itt a far-
sang c. produkció a Baross utcából. 
Különdíjat kapott: a Honfoglalás 
az Iskola utcából, illetve a Kalózok, 
a Polgári utcai iskolából.

Egyéni kategória: I. helyezett: 
a Fecskefarkú pillangó teles átala-
kulása a Polgári utcai iskolából, II. 
díj a Transformer, a Baross utcai 
iskolából, III. díj a Kézenjáró pár 
a Polgári utcai iskolából. Különdí-
jat kapott: az Óriás és törpe, az 
Iskola utcai iskolából, és a Frédi és 
Béni a Református 

A jó hangulatú délután tini disz-
kóval ért véget.



4 Önkormányzati hírek
PÁLYÁZATI  FELHÍVÁSOK

1. Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-
testülete versenytárgyalásos pályázati eljárás  
keretében, bérbeadás útján kívánja hasznosítani az 
önkormányzat tulajdonában lévő hajdúnánási 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- ingatlant (volt Pedagógiai 
Szakszolgálat) az alábbi feltételek mellett:

−	 a kiinduló licitár a bérleti díjra: 364.000,- Ft 
+ ÁFA/hó,

−	 a bérleti díjat évenként az infláció mértékével 
emelni kell,

−	 a felek a bérleti szerződést a szerződéskötést 
követő hónap első napjától szólóan, 5 éves 
határozott időtartamra kötik,

−	 a felek a bérleti szerződésben 3 hónapos 
felmondási időt kötnek ki,

−	 a pályázók a felmerülő rezsi költségek 
megfizetését vállalják,

−	 a pályázat benyújtásával egy időben a bérleti 
díj kiinduló licitárának 10 %-át bánatpénzként 
az önkormányzat költségvetési elszámolási 
számlájára (11738077-15372662) kell átutalni, 
pénztárába befizetni, a nyertes pályázónál ez az 
összeg beszámít az első havi bérleti díjba;

A pályázat beérkezési határideje: 
2012. március 29. (csütörtök) 12,00 óra
Versenytárgyalás, licitálás: 
2012. április 2. (hétfő) 9,00 óra
 Helye:     
Polgármesteri Hivatal „Kis tanácskozó” terme, 
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. 
Az eredményhirdetés végső határideje:2012. április 30. 
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 ingatlan 
hasznosítására” felirattal.

Információ kérhető: Telefon: (06) 52/381-411/129

------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------

2. Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-
testülete pályázati úton történő bérbeadásra 
meghirdeti 5 éves határozott időtartamra, az 
önkormányzat tulajdonát képező, 
Hajdúnánás, Hunyadi u. 6-8. szám alatti, 20 m2 
alapterületű, 2. számú garázst 500,- Ft/m2/hó + 
ÁFA kiinduló licitáron.

A pályázatok beérkezési határideje:  2012. 
március 29. (csütörtök) 1200 óra

A pályázat zárt borítékban nyújtható be!

A pályázatok benyújtásának helye:  Polgármesteri 
Hivatal, földszint 41-es szoba, 4080 Hajdúnánás, 
Köztársaság tér 1. szám. Telefon: (06) 52/381-411/129
A versenytárgyalás, licitálás ideje: 2012. március 30. 
(péntek) 1000 óra
A versenytárgyalás, licitálás helye:  Polgármesteri 
Hivatal „Kis tanácskozó” terme, 4080 Hajdúnánás, 
Köztársaság tér 1. szám

------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------

3. Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-
testülete versenytárgyalásos pályázati eljárás 
keretében történő bérbeadás útján meghirdeti 
a Hajdúnánás, Bocskai u. 12-14. szám alatti, 
önkormányzati tulajdonú épületben lévő, III. 
emelet, 305, 306, 307, és 308, 310, 312  számú,   
96.3 m2 alapterületű irodahelyiségeket a következő 
feltételekkel:

•	 A bérleti jogviszony 2012. április 1. napjától 
2017. március 31. napjáig szól,

•	 Az induló licitár 600,- Ft/m2/hó + ÁFA, mely 
összeg magába foglalja a rezsiköltségeket is 
(kivéve a telefon számlát).

•	 A bérleti díjat évente az infláció mértékével 
emelni kell.

A pályázatok beérkezési határideje: 2012. március 29. 
(csütörtök) 1200 óra

A pályázatot zárt borítékban, „Iroda pályázat I.” 
megjelöléssel kell benyújtani. 

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 30. 
(péntek) 1030 óra
A versenytárgyalás, licitálás helye: a Polgármesteri 
Hivatal „Kis tanácskozó” terme 4080 Hajdúnánás, 
Köztársaság tér 1. szám
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------

4. Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-
testülete versenytárgyalásos pályázati eljárás 
keretében történő bérbeadás útján meghirdeti 
a Hajdúnánás, Bocskai u. 12-14. szám alatti, 
önkormányzati tulajdonú épületben lévő, 
III. emelet, 302 számú, 15.8 m2 alapterületű 
irodahelyiséget az alábbi feltételekkel:

•	 A bérleti jogviszony 2012. április 1. napjától 
2017. március 31. napjáig szól,

•	 Az induló licitár 600,- Ft/m2/hó + ÁFA, mely 
összeg magába foglalja a rezsiköltségeket is 
(kivéve a telefon számlát).

•	 A bérleti díjat évente az infláció mértékével 
emelni kell.

A pályázatok beérkezési határideje: 2012. március 29. 
(csütörtök) 1200 óra

A pályázatot zárt borítékban, „Iroda pályázat II.” 
megjelöléssel kell benyújtani. 

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 30. 
(péntek) 1100 óra
A versenytárgyalás, licitálás helye: a Polgármesteri 
Hivatal „Kis tanácskozó” terme, 4080 Hajdúnánás, 
Köztársaság tér 1. szám

------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------

5. Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-
testülete versenytárgyalásos pályázati eljárás 
keretében történő bérbeadás útján meghirdeti 
a Hajdúnánás, Kisfaludy u. 15. szám alatti, 
önkormányzati tulajdonú épületben lévő, 18 
és 20 m2 nagyságú irodahelyiségeket az alábbi 
feltételekkel:

•	 A bérleti jogviszony 2012. április 1. napjától 
2017. március 31. napjáig szól,

•	 Az induló licitár 400,- Ft/m2/hó + ÁFA, mely 
összeg magába foglalja a rezsiköltségeket is 
(kivéve a telefon számlát).

•	 A bérleti díjat évente az infláció mértékével 
emelni kell.

A pályázatok beérkezési határideje: 2012. március 29. 
(csütörtök) 1200 óra

A pályázatot zárt borítékban, „Kisfaludy u. 
pályázat ” megjelöléssel kell benyújtani. 

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 30. 
(péntek) 930 óra

A versenytárgyalás, licitálás helye: a Polgármesteri 
Hivatal „Kis tanácskozó” terme, 4080 Hajdúnánás, 
Köztársaság tér 1. szám

------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------

Óvodai beíratás

Hajdúnánás Városi Önkormányzat értesíti a kedves 
szülőket, hogy az óvodai előjegyzés, illetve a 3. 
életévüket betöltött gyermekek óvodai beíratásának 
időpontja: 2012. április    16 - 17-én (hétfőn és 
kedden) 8-18 óráig lesz.
A beíratás helye: Hajdúnánási Óvoda Hajdúnánás, 
Kasza u. 3. sz.

A beíratáshoz szükséges:
•	 a gyermek születési anyakönyvi kivonata, 

lakcímkártyája, TAJ-száma,
•	 a szülő (gondviselő) személyi igazolványa, 

lakcímkártyája.

Minden 5. évébe lépő gyermek óvodai beíratása 
kötelező!
Előjegyzésre kerülnek azok a gyermekek, akik 2012. 
október 1-je után töltik be 3. életévüket.   
                                                   

Általános iskolai beíratás

 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat értesíti a kedves 
szülőket, hogy az általános iskolában az első 
osztályosok beíratása a 2012/2013. tanévre 2012. 
április 16 - 17-én (hétfőn és kedden) 8-18 óráig lesz.
A beíratás helye: Bocskai István Általános Iskola, 
Gimnázium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Hajdúnánás, 
Óvoda u. 2-10. sz.

A beíratáshoz szükséges: 

•	 a gyermek születési anyakönyvi kivonata, 
lakcímkártyája, TAJ-száma,

•	 az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget 
tanúsító óvodai szakvélemény,

•	 a szülő (gondviselő) személyi igazolványa, 
lakcímkártyája.

------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------

Tájékoztató a Hajdúnánás Kártyával kapcsolatban

A Hajdúnánás Kártya az adott naptári évre szól, azt 
követően érvényesíttetni kell a nyilvántartás adatainak 
megerősítésével és hologramos bélyeggel. A kártya 
a 2011. évi érvényesítéssel (bélyeggel) 2012. évben 
március 31-ig jogosít a kedvezmények igénybevételére. 
A Hajdúnánás Kártya érvényesítése a Hajdúnánás 
Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 
Információján történik. Az érvényesítéshez a 
meglévő Hajdúnánás Kártya, valamint valamilyen 
személyazonosító okmány bemutatása szükséges. 
Az érvényesítés költségét Hajdúnánás Városi 
Önkormányzat biztosítja.
Az új kártya, valamint az ismételten elkészített kártya 
előállításának költsége az igénylőt terheli, melynek 
összege 2012. évben 700,- Ft.

Önkormányzati hírek
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Bajszi bácsi, 
az ügyelő

Sokat hallhattunk mostanában a NaNá Színház és a Nyír-
ség Táncegyüttes közös produkciójáról, a Legendáról. Va-
lószínű, hogy hallhatunk a darabról még ezután is, hiszen 
Nyíregyháza után a nyáron Erdélybe visszük, majd itthon 
több városban is látható lesz, reméljük hasonló sikerekkel, 
mint eddig.
Én azonban most nem az előadásokat szeretném méltatni, ha-
nem a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színházban történt fellé-
pésünkről ejtenék néhány gondolatot.
Izgatottan érkeztünk meg jó néhány órával az előadás előtt, 
hiszen ilyen nagy múltú színházban nemigen játszottunk még. 
Nagy hatással volt a társulatra a gyönyörű nézőtér, a színpad, 
olyannyira, hogy Csíki Bandi barátom átszellemülten, nagyot 
szippantva a levegőbe, érzelem ittasan meg is jegyezte gyorsan:
-Gyerekek! Itt olyan emberek játszottak előttünk, mint Besse-
nyei, vagy Verebes István!
-Ez a még füstölgő cigarettacsikk is valamelyik sztáré lehetett- 
kontrázott rá Matyi bácsi, huncutul mosolyogva.
Lenyűgöző volt a sok gyönyörű négyszemélyes öltöző, benne 
tükrökkel, külön zuhanyzókkal és mindegyikben egy jókora 
hangszóróval. No, ez az, ami kissé szokatlan volt a csapatnak. 
Fennállásunk 12 éve alatt ugyanis nem emlékszem, hogy lett 
volna nekünk olyan, hogy ügyelő. Nos, itt volt. Mégpedig egy 
idősebb, magas, hatalmas és jellegzetes magyar bajusszal rendel-
kező ember, akit a társai – hogy - hogy nem- Bajszinak becéztek. 
Bajszi bácsiról tudni kell, hogy nagyon szereti a fegyelmet, a 
pontosságot - és a büfét. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint-
hogy a négy monitorból - amelyet a függöny mellett figyelt elő-
adás előtt és közben - az egyik, a pár lépésre mögöttünk lévő 
büféről közvetített élőképet. Néha bizony ki is lépett egy „hosz-
szú lépésre”, úgyhogy kissé összerezzentünk, mikor fél 7-kor 
megszólalt nyers, határozott, borízű hangján a hangszóróból:
-Naná Színház, első figyelmeztetés!
Engem legutóbb általános hetedikben figyelmeztettek utoljára, 
úgyhogy rohantam is a színpadra. Kiderült, hogy van második, 
sőt harmadik figyelmeztetés is. Ekkor már nagyoknak éreztük 
magunkat. Külön minket figyelmeztetnek, hogy el ne késsünk. 
Rendben is ment minden a második felvonás szünetéig, akkor 
viszont az egyik fekete köpönyeges erdei lényt alakító társunk 
eltűnt – akit Bajszi nemes egyszerűséggel csak boszorkánynak 
nevezett.
-Kezdenénk a második felvonást, de nincs meg az egyik boszor-
kány! – harsogta a hangládából újra, meg újra.
Már-már kezdtünk megijedni, mikor ismét megszólalt szelídeb-
ben, de fenyegetőbben.
-Gyerekek! Vagy hozzátok azt a boszorkányt, vagy esküszöm, 
én állok be helyette.
Szerencsére a „boszi” az utolsó pillanatban meg lett, s így men-
tesültünk attól, hogy egy nagybajuszú erdei lény nyújtsa át a 
szent kardot a Szarvasfiúnak.

                                                                         Kócsi Imre

Kócsi sztorik

KERTÉSZKEDJÜNK  2.

Március hónapban vagyunk. 
Az időjárás javulásával egyre 
több időt tölthetünk a kertben, 
ahol bizony rengeteg tenniva-
lónk akad. Ezek közül tovább-
ra is legfontosabb feladatunk 
a gyümölcsfák metszésének a 
befejezése, mert a nedvkerin-
gés beindulásával nehezebben 
gyógyulnak be a vágási felületek, 
könnyebben elfertőződhetnek. 
A megmetszett fákat és bokro-
kat fagy- és szélmentes időben 
meg kell permetezni. Ez az úgy-
nevezett lemosó permetezés. 
Ez főleg a kórokozók, a gom-
babetegségek ellen adja meg az 
alapvédelmet. Ha elmarad, akkor 
később nagyon nehézzé válik a 
védekezés. Olvasói kérdésekre 
válaszolom, hogy a megfelelő 
szereket mezőgazdasági szaküz-
letekben szerezhetik be.

Szaktanácsaikkal az eladók 
szívesen állnak rendelkezésünk-
re. A mostani első permetezés-
hez főleg réz-tartalmú szereket 
használjunk. A gyakran használt 
és jól ismert szerek mellett újab-
bak is kaphatók.  Az elkészített 
permetlével locsoljuk meg a 
díszfákat és cserjéket is.

Következő nagyon fontos 

munkáink a zöldségeskerttel 
kapcsolatosak. Azon a helyen, 
ahol azt a talaj állapota megenge-
di, végezzük el az ásást, közben 
forgassunk szerves- és műtrágyát 
a földbe. Ahol már ősszel felás-
tuk a földet, ott készítsük elő a 

vetéshez szükséges ágyásokat. 
Gondosan gereblyézzük minél 
finomabb, apróbb szerkezetűre 
a talajt, jelöljük ki a sorokat és 
azt is, hogy hova mit akarunk ve-
teményezni. Már most elvethet-
jük állandó helyére a következő 
zöldség magvakat: mák, borsó, 
saláta, retek, petrezselyem, sár-
garépa, kapor. Ha ősszel nem 
tettük, akkor most vessünk 
hagyma magot és duggassunk 
vörös- és fokhagymát. Kezdjük 
meg a fagyérzékeny zöldségfélék 
palántanevelését. Védett, fagy-
mentes, enyhe helyen földdel 
feltöltött edényekbe (láda, tárca, 
nagyobb cserép stb.) vessük el 
a következő növények magvait: 

paprika, paradicsom, káposzta-
félék, zeller, karfiol, hogy csak 
a legfontosabbakat említsem. 
A kikelt kis növénykéket aztán 
nagyobb térállásra kell széttűz-
delni, vagy apró cserepekbe, 
tiszta és alul kilukasztott tejfö-
lös dobozba ültetni. Ezekből a 
növénykékből szép, földlabdával 
rendelkező, könnyen kiültethető 
palánták lesznek a kiültetés ide-
jére. A füvesített terület meghá-
lálja az erőteljes átgereblyézést, 
amire szórjunk előtte nitrogén 
tartalmú műtrágyát (4-6 dkg/
négyzetméter). Az elszáradt, 
megfagyott részeket távolítsuk 
el az évelő virágokról, a talaj 
felszínéről szedjük össze a sze-
metet, majd óvatosan lazítsuk 
meg kis kapával vagy kapirccsal 
a talajfelszínt. Vigyázzunk a már 
nyíló korai virágokra és a hajtás-
nak indult hagymás növényekre. 
Rakjuk rendbe a rózsafáinkat is. 
A kúszó rózsákról vágjuk le a 
sérült részeket, míg a bokorró-
zsák hajtásait 2-3 rügyre vágjuk 
vissza. A felső rügyek mindig a 
bokor közepétől kifele álljanak, 
mert így a virág nem kuszálódik 
össze. A zöldségekhez hasonló 
módon neveljünk elő egynyári 
virágpalántákat is.

Gut István

A SZőLőSKERTEK 
VÉDELMÉRőL

A kikelet eljöttével megsza-
porodnak teendőink, nemcsak 
a ház körüli kertekben, hanem 
a szőlőskertekben is. Nagyon 
fontos dolog, hogy mások ál-
dozatos munkáját próbáljuk 
megvédeni, megőrizni. Város-
unk Önkormányzati Képviselő-
testülete foglalkozott e témával. 
Dombi György városrendészeti 
tanácsnokot kérdeztem meg a 
témával kapcsolatban.

 ► A Képviselő-testület milyen 
határozatot hozott az őrzés-
védelemmel kapcsolatban?

Hajdúnánás Városi Önkor-
mányzat Képviselő-testülete a 

2012.február 23-án megtartott ülé-
sén 5. napirendi pontként tárgyalta 
és fogadta el a mezei őrszolgálat-
ról és a mezőőri járulékról szóló 
13/2011. (V. 05.) Önkormányza-
ti Rendelet módosításáról szóló 
előterjesztést. 

A rendeletmódosítás többek 
közt azt tartalmazza, hogy a Haj-
dúnánás Város Mezőőri Szolgálata 
által őrzött területekhez kerülnek 
a szőlőskertek is. 2009-ig a kertek 
őrzését az időközben megszűnt 
Szőlőskert Egyesület által foglal-
koztatott 1 fő csősz végezte, nem 
túl nagy hatékonysággal. 

Ezért 2009 tavaszán – az álta-
lam szervezetett megbeszélésen 
– született meg az a döntés, hogy 
a kertek őrzését közhasznú fog-
lalkoztatottakkal oldjuk meg. A 
szakmai felügyeletet a mezei őr-
szolgálat vezetője gyakorolja. Az 
őrzést tavasztól őszig 8 fő, télen, 
jelenleg is 3 fő látja el. Az őrzésért 
az önkormányzat semmilyen já-
rulékot nem vetett ki!Mindnyájan 
tudtuk azt, hogy ez a fajta őrzési 

tevékenység csak ideiglenesen mű-
ködhet, és e vonatkozásában lépni 
kell. Ezért készült a februári tes-
tületi ülésre előterjesztés, melynek 
határozati javaslatában a Képvi-
selő-testület döntött arról, hogy a 
továbbiakban az őrzés-védelmet a 

mezei őrszolgálat látja el, melyhez 
további 2 fő hivatásos mezőőrt 
alkalmaz, valamint arról, hogy a 
kertek körbekerítését, és a kapuk 
helyreállítását még ebben az évben 
elvégezzük. A költségek fedezé-
séhez 6-Ft/m2 mezőőri járulékot 
vetünk ki.

 ► Mi volt a vezérfonala a napi-
rend vitájának?

A napirend vitája során el-
hangzott, hogy az önkormányzat 
szükségét látja annak, hogy a zárt-
kertekben is normális közállapotok 
uralkodjanak, védjük meg azokat, 
akik tisztességesen, becsületesen 
megművelik a földjüket, és járjunk 
el azokkal szemben, akik jogtalan 
anyagi haszonszerzés miatt járnak 
csak oda, vagy esetlegesen nem a 
közösségi normáknak megfelelően 
viselkednek. Elhangzott, hogy a ki-
vetett díj mértékének megfelelően 
minőségi javulásnak kell bekövet-
kezni, mivel ellenkező esetben az 
emberek csak egy újabb tehernek 
érzik majd a rájuk eső fizetési kö-
telezettséget. Annak ellenére, hogy 
az önkormányzat megtesz min-
dent, ami elvárható, mindenkép-
pen szükségesnek tartom, hogy 
egy önszerveződő közösség, 
- hasonlóan, mint a Szőlőkert 
Egyesület - jöjjön létre, amely  
tulajdonosokkal közösen, egyet-
értve szabályozni tudná a zárt-
kertek működési rendjét. 

Tisztelettel köszönöm a vála-
szokat az olvasók nevében.

Gut István

Béres csepp 40x30 - 3090Ft

Béres C-vitamin 120db  - 675Ft

Magne B6 tabletta 50db - 1395Ft

Béres csepp 40x30 - 3090Ft

Béres C-vitamin 120db  - 675Ft

Magne B6 tabletta 50db - 1395Ft

KORONA PATIKA
Hajdúnánás, Köztársaság tér 17-19.

Nyitva: H-P: 8.00-18.00
Tel: 52/381-092

Tekintse meg márciusi akciónk 
többi termékét is a 

www.szimpatika.hu internetes címen!
HAVONTA MEGÚJULÓ AKCIÓK!

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 

A Dr. Rab Ferenc Ügyvédi Iroda új 
címe 4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 
11. (A Balmaz Pékség fölött)

Ügyfélfogadás:
• Hétfő 9 - 12
• Szerda 14 – 17
• Csütörtök 12 – 16
• 
Polgári, büntető és családjogi 
ügyek. Cégalapítás egy nap alatt.
Tanácsadás, okiratszerkesztés.

FÓGEL OPTIKA-FOTÓ
Hajdúnánás, Mártírok út 17. 

Fényre sötétedő lencsék akár
50%-os kedvezménnyel. 

Újdonság: Szemüveglencsék 
párásodás elleni védelemmel!

Tudományos számológépek több mint 
20 féle típusban kaphatók. Órák és 
fényképezőgépek nagy választéka.
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Bibliaiskola
Harmadik éve szervezi a 
Hajdúnánási Református 
Egyházközség a Bibliaiskola 
elnevezésű programjait. 2012-
ben  három alkalommal kerül 
sor erre a rendezvényre. 

Március 07-én 18 órától Jó-
zsef  történetéről tartott 
előadást Gacsályi Gábor gyü-
lekezeti lelkipásztor

Március 29-én 19 órától  „A 
próféták látása Jézus eljö-
veteléről”  címmel tart elő-
adást  Kocsis Áron beosztott 
lelkipásztor

Április 05-én  19 órától  „A 
Nagyhét eseménye”  cí-
mű előadás lesz -   Gacsályi 
Gábor

Április 06-án    (Nagypénte-
ken)   19 órától       A Passio 
történetéről szóló  film 
vetítése

Karate verseny 
2012. február 19-én a Reformá-
tus iskola tornatermében ren-
dezték meg a II. Hódos Imre 
Emlékversenyt. A Shotokan 
Karate Stílusszövetségnek tag-
ja a Hódos Imre DSE Karate 
szakosztálya, melynek vezető-
je Kiss Zoltán. A Hódos Imre 
Kupára 16 egyesület 112 ver-
senyzője nevezett és érkezett 
Egertől Hajdúszoboszlóig, 
Mezőkövesdtől Mátészalkáig, 
Andornaktályától a partiu-
mi Nagykárolyig sok helyről. 
Még Szerbiából is neveztek, 
ám a hóakadály közbeszólt. 
A megnyitón Kiss József, a 
Hódos Imre Sportegyesület 
elnöke, Szólláth Tibor polgár-
mester, a rendezvény fővédnö-
ke, valamint Juhász Ferenc a 
Shotokan Karate Stílusszövet-
ség elnöke, 7 danos mester kö-
szöntötte a vendégeket. 

Különböző korosztályban egyé-
ni és csapatversenyek zajlottak 
egyenes kieséses rendszerben.

Délelőtt a fiatalabbak küzdöttek 
ill. mutatták be formagyakorla-
taikat, délután pedig a kék és 
zöld övesek, valamint a barna és 
feketeövesek versenye zajlott. 

A Hódos Imre Kupához hason-
ló regionális versenyeket több-
ször is megrendeznek évente.  
A versenyek célja nem keve-
sebb, mint világbajnokságra 
való válogatás, amelyre az idén 
április 21-én kerül sor. Kiss 
Zoltán, mint nemzetközi bíró 
is jelen szokott lenni ezeken a 
versenyeken. Szeretné a hajdú-
nánásiakat is magával vinni. 

Kiss Zoltán, a Hódos Imre DSE 
karate szakosztály vezetője, 
SKDUN alelnök elégedett a ver-
seny színvonalával és az eredmé-
nyekkel. Összesen 150 helyezést 
osztottak ki. A nánásiak körében 
a következő eredmények szület-
tek: Horváth Tamás 1 bronz, Ba-
kos Dávid 1 bronz, Tóth Gergő 
2 bronz, 1 ezüst, Csorvási Van-
da 1 bronz, 1 arany. Jenei László 
1 bronz, Ludányi Antal 1 arany, 
Dobozi Imre 2 ezüst, 2 bronz, 
Bereczki Alexandra 3 bronz, 
Tóth János 3 ezüst.

Nagy Ágnes 

Családi vasárnap
„A templomból forrás fakad” 
(Ezékiel 47)

2012. március 4-én ismét 9 órá-
tól és 10 órától is istentiszteleti 
alkalom volt a református gyü-
lekezeti házban. 9 órától a Re-
formátus Általános Iskola és 
Óvoda óvodás és alsó tagozatos 
családjainak, 10 órától a felső 
tagozatos családoknak a gyüle-
kezettel együtt szólt Isten igéje. 
Kocsis Áron beosztott lelki-
pásztor Ezékiel próféta könyvé-
nek 47. fejezetéből olvasta Isten 
üzenetét és magyarázta előbb 
gyermekszerűen, majd a felnőt-
tek számára bővebben.

Ezékiel prófétának arról a lá-
tomásáról beszélt, amikor a  
templomból forrás, az élet vi-
ze fakadt. A próféta követte a 
forrást. Látta, amint felduzzadt 

és patakká, folyóvá növekedett. 
Látta, amint élet terem a folyó 
partján és a folyóban. Amerre 
az élet vize hömpölygött, ott  
meggyógyult tőle minden. „De 
a tócsák és a pocsolyák nem 
gyógyulnak meg.”

A lelkipásztor szólt egy refor-
mátus iskolás gyermek rajzáról, 
aki alkotásán a templom bejára-
tából eredő forrásból fakadó pa-
takot a református iskolához és 
a református óvodához vezette. 
A képen az éltető víz körülve-
szi az iskolát és óvodát, majd 
tovább folyik a város utcáin a 
családok házaihoz.

 Hisszük, hogy nemcsak a pró-
féta idején lévő templom ajta-
jából, hanem itt Hajdúnánáson, 
a mi templomainkból is éltető 
forrás fakad ma is. „ A patak 

partján innen is, túl is mindenfé-
le gyümölcsfa nő majd. Levelük 
nem hervad el, gyümölcsük nem 
fogy el: havonként új terem, 
mert a szentélyből folyik oda a 
víz. Gyümölcsük eledel, leve-
lük pedig orvosság lesz.” – Így 
áldja és gyógyítsa az Isten a mi 
városunkat gyümölccsel, éltető 
forrással!

                                          
Szabóné Marth Éva

Keresztyén intézményvezetői 
konferencia Budapesten

„Ti vagytok a világ világossága. …Úgy ragyogjon a ti vilá-
gosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteite-
ket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.”   ( Máté 5,14-16)

Az ACSI (Keresztyén Iskolák 
Nemzetközi Szövetsége)  a leg-
nagyobb protestáns iskolákat 
tömörítő szakmai szervezet, 
amely világszerte több mint 23 
000 iskola és 5 500 000 diák felé 
szolgál. Az ACSI Európa köz-
pontja Budapesten van. Igaz-
gatója Demeter László, aki már 
többször is járt Hajdúnánáson 
és a Helyi Televízió és a ReFilm 
Stúdió is készített vele interjút. 
A Hajdúnánási Református Ál-
talános Iskola pedagógusai az 
ACSI  égisze alatt végezték el a 
„Hatékony tanítási módszerek a 
keresztyén iskolában” című akk-
reditált képzést, amely megala-
pozta az iskola tehetséggondozó 
NÍVÓ programjának elindítását.

Az ACSI által szervezett intéz-
ményvezetői konferencia zaj-
lott Budapesten február 22-24. 
között. A konferencia témá-
ja: Az iskola, mint keresztyén 
közösség. 

A konferencia fő előadója Dr. 
Bruce Heckman, a Calvin College 
református egyetem professzora 
(USA) volt.

A professzor a Calvin College Mes-
terképző programjában tanít intéz-
ményvezetést. Szívéhez legközelebb 
a keresztyén iskolák vezetőinek kép-
zése áll. Több iskolában is dolgozott 
tanárként, majd igazgatóként. Intéz-
ményvezetés témakörében a világ 
számos országában megfordult 
szaktanácsadóként és előadóként. 

További előadók voltak: Alan 
Brown és  Malinda Brown, ok-
tatási tanácsadók valamint  De-
meter László igazgató, ACSI 
Europe. Mindhárman  voltak 
már Hajdúnánáson, a Refor-
mátus Általános Iskola szakmai 
napjain, ahol  előadásokat, tré-
ningeket vezettek. Ábrám Tibor, 
a miskolci Lévay József  Refor-
mátus Gimnázium igazgatója 
az országos református iskolák 

hálózatát képviselte, Jordanidisz 
Ágnes oktatási tanácsadó az 
óvodapedagógusok képzéséről 
tartott előadást.

Az előadások témái: A vezető 
kapcsolatrendszere, Vezetési 
stílusok, Milyen a jó keresztyén 
iskola? A vezetés mint sáfárság,   
Az iskola mint keresztyén kö-
zösség - akarati közösség,  Az 
iskola mint keresztyén közösség 
- szívbeli közösség,  A vezető 
mint az intézmény lelki vezető-
je,   A vezető mindennapi éle-
te, ACSI akkreditált képzés az 
óvodapedagógusoknak.

A Hajdúnánási Református Álta-
lános Iskola és Óvoda igazgatója 
és óvodavezetője is részt vettek 
a budapesti rendezvényen. Az 
évente  megrendezésre kerülő 
nemzetközi konferencián Szabó-
né Marth Éva igazgatónő 2009 
óta  vesz részt rendszeresen. 
2010-ben – a „Több, mint iskola”  
mottójú konferencián „Minőség-
fejlesztés a gyakorlatban” címmel 
előadást is tartott.  Csuja Beáta, a 
Református Óvoda vezetője első 
alkalommal vett részt a konfe-
rencián, ahol megtapasztalhatta 
a keresztyén közösség élményét 
és a szakmai tapasztalatcsere 
mellett gazdag kapcsolatokkal 

és megújult lélekkel tért haza az 
Iskola utcai Református Óvoda 
közösségébe. 

Csuja Beáta:   „Mivel ilyen jelle-
gű konferencián még nem vettem 
részt, így várakozással teli volt az 
indulás, s talán némi kétségem 
is volt, hogy hogyan fogadnak 
majd, hogyan tudok beilleszkedni 
ebbe a közösségbe.

Az ott töltött idő nagyon tartal-
mas és hasznos volt számom-

ra. A színvonalas előadások, a 
felkészült szakemberek mellett 
megismerkedhettem igazán ér-
tékes emberekkel, akik mint régi 

ismerőst üdvözöltek, megosztot-
ták sikereiket, nehézségeiket és 
történeteikkel, hitük erejével egy 
számomra kirajzolódni látszó út 
irányába vezettek. Megtanultam, 
hogy fontos feladatot kaptam, 
amely nem csak az óvoda veze-
tését takarja, hanem valami mást, 
valami többet. Fontos, hogy hit-
ben erős csapattá kovácsolód-
junk, s nem lesznek számunkra 
megoldhatatlan, leküzdhetetlen 
feladatok, mert Isten segítségével 
mindenre képessé válhatunk.

Az  ACSI konferencián kapott 
tudást és érzést a szívembe zárva 
igyekszem jó vezetővé, jó refor-
mátus vezetővé válni.”

Jelentkezés- 
Beiratkozás 

A Hajdúnánási Református 
Egyházközség fenntartásában 
működő Hajdúnánási Refor-
mátus Általános Iskolában és 
Óvodában a jelentkezés - be-
iratkozás első fordulója 2012. 
március 12-én és 13-án megtör-
tént. A felvételről való értesítést 
április 13-ig minden jelentkező 
megkapja. 

Szeretettel tájékoztatjuk a ked-
ves szülőket, hogy a Hajdú-
nánási Református Általános 
Iskolában és Óvodában is lesz 
még lehetőség a beiratkozásra 
az önkormányzati intézmények-
kel egy időben, 2012. április 16-
án és 17-én.

Az egyházközség elnöksége

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

 

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

Érd: Pallai Zsolt Szabolcs 
táncpedagógus
06 20 278 3182



2012. március 72012. március

Bocskai 
zarándoklat

Hatodik esztendeje annak, 
hogy Hajdú-Bihar megye kül-
döttsége évről-évre végigjárja 
azokat a stációkat, melyekhez 
a hajdúk atyjának, Bocskai 
Istvánnak egy-egy életszaka-
sza kötődik.

A gondolatot Szólláth Tibor, 
akkor még mint megyei köz-
gyűlési alelnök formálta tetté, 
melynek első megnyilvánulása 
2007. február 22-én történt, 
amikor a megye emléktáblával 
jelölte meg a gyulafehérvári 
székesegyházban a fejedelem 
temetkezési helyét. A küldött-
séget alkotók közössége azóta 
a megyei közgyűlés és a hajdú-
városok küldötteiből tevődik 
össze. Idén, február 17-18-án 
14 fő képviselte megyénket, 
köztük a Csűrdöngölő Együt-
tes tagjai. Hagyománnyá vált 
ugyanis, hogy ezekre az utak-
ra ajándékműsorokat viszünk, 
mellyel az érdeklődőket tisz-
teljük meg. A cél Bocskai 

nemzetegyesítő szellemének 
ápolása, az összetartozás tu-
datának erősítése. A dolog ter-
mészetéből adódik, hogy mára 
baráti kapcsolattá erősödött 
már ez a „mozgalom”. 

A hagyományoknak megfele-
lően a küldöttség előbb Ko-
lozsváron, Bocskai István 
szülőházánál állt meg, ahol a 
vendéglátókkal együtt meg-
koszorúzta a fejedelem em-
lékezetére 2011 áprilisában 
megyénk által állított bronz 
domborművet. A vendéglá-
tónk most is a Sapientia Erdé-
lyi Magyar Egyetem vezetése 
volt, élen Dr. Tonk Márton 
dékánnal, akikkel a koszorú-
zást követően kötetlen esz-
mecsere folyt, ahol Szólláth 
Tibor, a küldöttség vezetője 
hangsúlyozta és köszönte meg 
az egyetem munkáját Bocskai 
szellemének ápolásában. A 
Csűrdöngölő Együttes nagy 
siker mellett mutatta be rö-
vid műsorát a főként egyetemi 
hallgatókból álló közönség-
nek az Óváry teremben, ahol 
1557. január 1-jén Bocskai Ist-
ván született.  

A következő állomás Fehér me-
gye székhelye, az egykori erdélyi 
fejedelemség szakrális központja, 
Gyulafehérvár volt. Az odave-
zető úton előbb megkoszorúz-
tuk a nagyenyedi emlékhelyet, 
ahol több mint ezer magyar lélek 
nyugszik, akiket 1849. január 8-án 
éjjel vasdorongokkal felfegy-
verzett román parasztok vertek 
agyon. Egy műszaki hiba miatt 
csak másfél órás késéssel érkez-
hettünk meg az ősi székesegy-
házba, ahol 70-80 főnyi, teljesen 
átfagyott közönség várakozott 
ránk. Megpróbáltatás volt ez ne-
kik és nekünk egyaránt. Kulturá-
lis műsorunk elhangzása, valamit 
Borbándi András magyarlapádi 
református lelkész által elénekelt 
Bánk Bán ária elhangzása után a 
vendéglátókkal, Horváth István 
kanok, plébános úrral, Gudor 
András és Dr. Gudor Botond 
helyi református lelkészekkel, va-
lamint a nagyenyedi Református 
Kollégium vezetésével együtte-
sen koszorúztuk meg Bocskai 
István emléktábláját.

A másnap reggeli búcsúzás-
kor, amikor a plébános úr a bu-
szon ülőkkel elimádkozta a Mi 

Atyánkot sikeres hazatérésünkre, 
kissé fájdalmasan jegyezte meg. 
„Nagyon vártunk benneteket, jó 
volt, hogy itt voltatok, csak na-
gyon rövid volt.”

A vissza út Nagyváradra veze-
tett. Egykoron ennek várában 
töltötte be Bocskai István a 
főkapitányi tisztséget, innen 
ívelt pályája a fejedelmi szé-
kig. Régi vendéglátóink a Par-
tiumi Keresztény Egyetemen 
fogadtak. A köszöntések és a 
kulturális műsort megelőzően 

itt is közös koszorúzással haj-
tottunk fejet Bocskai Emléke 
előtt az egyetem díszudvarán, 
az ugyancsak megyénk által 
adományozott dombormű-
ves emléktáblánál. A baráti 
együttlétet közös ebéd zárta, 
ahol a vendéglátók ismétel-
ten kifejezték reményüket e 
találkozók folytatására, hang-
súlyozván, hogy Bocskai szel-
leme összeköt, s nem elválaszt 
bennünket.

Buczkó József

Fejezetek a hajdúnánási 
fürdőkultúra történetéből

Az idén július 15-én éppen 50 
esztendeje lesz annak, hogy 
megnyitotta kapuit a Városi 
Fürdő. Ennek a mára európai 
színvonalúvá vált szolgáltatás-
nak az előtörténete azonban 
hosszú múltra tekint vissza, 
amely még a 19. század utol-
só harmadában vette kezdetét. 
Az elkövetkező néhány hó-
napban ennek az útnak egy-
egy állomását villantjuk fel, 
hogy betekintést nyerhessünk 
elődeink fürdőzésének törté-
netébe egészen a mai termál 
fürdőnk idejéig.

1. Kádas fürdők a város 
határában

A magyarországi fürdőkultú-
ra kiteljesedése a kiegyezés 
utáni időkre tehető. Ennek 
alapjait  még Mária Terézia 
rakta le, amikor felmérette a 
birodalmában található gyógy-
forrásokat. A fürdőhelyek ala-
pítása fia, II. József  nevéhez 

fűződik, megépítésük pedig 
Ferenc József  császár műve. 
Ez egyben a magyar polgáro-
sodás virágkora is, amikor a 
társadalom jelentős része élet-
formává tette az egy-egy jeles 
fürdőhelyen való pihenést, 
gyógyulást. Hajdúnánáson ez 
ebben az időben csak nagyon 
keveseknek adatott meg, ám 
a fürdőzés utáni igény itt is 
tanyát vert. Az akkoriaknak 
nem lehetett még tudomásuk 
arról, hogy a mélyben milyen 
termál kincs található, ezért 
megépítették a maguk kádas 
fürdőcskéit, amelyek egyszer-
re szolgálták a tisztálkodási 
igényeket és a társasági életet. 
Ne feledjük, időben az 1870-
80-as években járunk, ekkor 
ismeretlen még a fürdőkád és 
fürdőszoba.

A legelső kádas fürdő Tedej 
területén létesült jóval a vasút 
megjelenése előtt. A helyi em-
lékezet úgy őrizte meg, hogy 

az író Móricz Pál anyai nagy-
atyja, Daróczi István alapítot-
ta. Igazi fellendülését a vonat 
1884-es befutásának köszön-
hette, hiszen ezáltal az indó-

háztól 4-5 perc alatt el lehetett 
érni a fürdő területét. Tulaj-
donosváltások után 1927-ben 
Szabó Antal birtokába került, 
s Szabó-féle fürdő néven in-
nentől élte igazi virágkorát. 
10 fő fürödhetett itt egyszerre 
az egykádas fürdőszobákban, 
ám az érdeklődők számára de-
rít fényt, hogy 100 személyes 
terasz és 10x6 méteres foga-
dó terem várta a vendégeket 

különféle szolgáltatásokkal, 
például egy 24 méter hosszú 
épületben berendezett szállo-
dai szobákkal.

Amennyiben mai fürdőnk 
elődjét keressük, akkor eb-
ben valamelyest megtaláljuk, 
hiszen az 1920-as évek végén 
gyógyfürdővé minősült. Ter-
mészetesen csak nyáron üze-
melt, s hírnevét jelzi, hogy 
messze vidékekről felkeresték 
a pihenni, gyógyulni vágyók. 
Létét az 1950. évi államosítás 
pecsételte meg. Ma már csak az 
emlékezetben él, amint egykori 

tulajdonosának sokat hangoz-
tatott mondata is: „Mindig öröm 
töltött el bennünket, ha valaki a 
hóna alá fogott bottal köszönt el 
tőlünk.”

Valamivel később, 1891. május 
3-án nyitotta meg kapuit Nagy 
Lajos fürdője a várostól 3 ki-
lométerre délre, a mai Strucc 
Farm területén. „Fürdős” 
Nagy Lajos feleségével 38 hold 
jó minőségű földön építette fel 
ugyancsak kádas fürdőjét. A víz 
gyógyerejét a fekete szik sós 
vize adata A melegítést szén-
fűtésű kazánnal oldották meg, 
amit a 4000 literes tartályból 
kilenc fürdőkádhoz juttattak 
el. Kis és közepes pénzű em-
berek látogatták. Hogy mi vár-
ta őket? Nos, hatalmas méretű 
bálterem, kuglipálya, deszkából 
épített nyári mulató, gyönyörű-
en parkírozott terület, stb. Sor-
sát az I. világháború, illetve a 
talajvíz pecsételte meg. Fürdős 
Nagy Lajosék emlékét ma már 
e nemes cselekedetek és egy 
hatalmas nyárfa őrzi egykori 
fürdőjük területén.

Buczkó József

Ma Vagyon...
2012 február 26-án került megrendezésre a Kéky Lajos Városi Művelődési Központ-
ban a már hagyományos "Ma vagyon vetélkedő" című program a farsang jegyében. Nyak-ÉP

Generál kivitelezés. Tüzép (52/570-752 vagy 30/4490-490)
Építőanyagok széles választéka, hőszigetelő rendszerek, 
csempék, szaniterek.
Tüzelőanyagok:
Akác kuglis fa, Bükk kuglis fa, Lignit-szén
Kazánok, kandallók. Lindab márkaképviselet – 
minőségi műanyag bevonatos svédacélból (52/570-750)
Trapéz, cserepes és síklemezek.
Csatornák, csatornarendszerek.

Ingyenes árajánlat készítés, szaktanácsadás.
Fotó: Borbély Máté
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200 önkéntes segíti a bűnmeg-
előzést a kistelepüléseken

TEtt – program az áldozatokért 
és a tettesekért sajtóközlemény

Kétszáz önkéntes, egy éjjel-
nappal hívható diszpécserszol-
gálat és 3 pszichológus segíti 
a dél-dunántúli, észak-alföldi 
és észak-magyarországi ré-
gióban a bűncselekmények 
áldozatait.

A TEtt – program az áldozato-
kért és a tettesekért bűnmegelő-
zési program keretében valósult 
meg az áldozatsegítő szolgál-
tatások bővítése, melynek ko-
ordinálásáért a Közigazgatási 
és Igazságügyi Minisztérium 

Igazságügyi Szolgálata a felelős. 
Az áldozatsegítési tevékenység 
3 részelemének tapasztalatait dr. 
Kunfalvi Zoltán, a KIMISZ fő-
igazgatója a 2012-es áldozatok 
napja alkalmából rendezett szak-
mai konferencián ismertette.

2011. február 22-étől működik 
a 06-80-225-225 számon éjjel-
nappal hívható áldozatsegí-
tő vonal. A diszpécserszolgálat 
munkatársai tájékoztatják az ál-
dozatokat az azonnali pénzügyi 
segély, a kárenyhítés, a jogi ta-
nácsadás, az érdekérvényesítés 
lehetőségéről. 2011 márciusától 
a diszpécserszolgálat több mint 

4000 esetben adott érdemi segít-
séget az áldozatoknak.

Tavaly februárban kezdődött 
meg az önkéntes hálózat ki-
építése is. Mára 200 önkéntes 
kapcsolódott be a munkánkba. 
A Nemzeti Társadalmi Felzárkó-
zási Stratégiában meghatározott 
irányelvek szerint roma önkénte-
seket is bevontunk a programba, 
annak érdekében, hogy erősítsük 
a közösségek konfliktusmentes 
együttélését és a kölcsönös biza-
lom kialakulását.

Az áldozatsegítő szolgálat mun-
káját 2011 áprilisától 3 pszicho-
lógus is támogatja, akik szükség 
esetén személyesen fogadják 
majd az áldozatokat, valamint te-
rápiás csoportok segítségével old-
ják a felgyülemlett feszültséget.

A Tett - program az áldoza-
tokért és a tettesekért (www.
tettprogram.hu) a Belügy-
minisztérium, a Miskolci 
Egyetem, a Közigazgatási 
és Igazságügyi Minisztérium 
Igazságügyi Szolgálata, a Bün-
tetés-végrehajtás Országos 
Parancsnoksága és a Baranya, 
valamint a Jász-Nagykun-Szol-
nok Megyei Kormányhivatal 
Munkaügyi Központja együtt-
működésében valósul meg. 
Az áldozatsegítés mellett két 
területen – a bűnmegelőzési 
szakemberek képzése és a bűn-
elkövetők társadalmi visszail-
leszkedésének elősegítése.

További információ: Krá-
nicz Zsuzsa, +36-70-327-
2711 vagy a kranicz.zsuzsa@
newsbreakers.hu e-mail címen.

Amikor a stressz már nem 
egészséges

A stressz kifejezést a hétköz-
napi nyelvben gyakran pontat-
lanul használjuk, hajlamosak 
vagyunk divatszóként értel-
mezni. A stressz önmagában 
nem feltétlenül jó vagy rossz, 
hanem a körülmények illetve a 
stresszre adott reakcióink fog-
ják meghatározni pozitív vagy 
negatív jellegét. A stresszhely-
zetek valójában, a kirobbanó 
örömtől a szorongáson, a ha-
ragon és az elkedvetlenedésen 
át a depresszióig igen sokféle 
érzelmi reakciót válthatnak ki.

Az egészségpszichológia-más-
képpen viselkedéses orvostudo-
mány (Taylor, 1999)-foglalkozik 
annak kutatásával, hogy a stressz 
és a különféle biológiai, szociális 
és pszichológiai tényezők össz-
játéka miképpen vezet betegsé-
gekhez. A stressz általában véve 

olyan eseményekre utal, amelyek 
megítélésünk szerint veszélyezte-
tik fizikai és pszichikai jóllétün-
ket. Vannak események, amelyek 
szinte mindenkire stresszként 
hatnak és természetes élettani re-
akciókat váltanak ki. 

Két úttörő stresszkutató, Holmes 

és Rahe (1967) szerint minden je-
lentős mértékű alkalmazkodást 
igénylő esemény stresszesnek 
tekinthető. Ők egy életesemény 
skálát dolgoztak ki, amely a legin-
kább stresszestől (házastárs halá-
la, válás, különélés, börtön, közeli 
családtag halála, baleset vagy be-
tegségek) a legkevésbé stresszesig 
(apróbb szabálysértések, kará-
csony, nyaralás, változás az étke-
zési, alvási szokásokban) terjedő 
helyzeteket tartalmazza.  

A stresszre a szorongás a leggya-
koribb válasz, amely életkortól 
és nemtől független. A szinte 
már elviselhetetlen eseményekre 
(természeti katasztrófák, ember-
rablás, nemi erőszak) az emberek 
gyakran reagálnak poszttraumás 
stressz-zavarnak (PTSD) neve-
zett súlyos szorongásos tünetek-
kel. A legtipikusabb tünetei négy 
csoportba sorolhatóak. Az első 
a mindennapi élettől való tel-
jes elszakadás, a világ dolgaival 
szembeni teljes érzéketlenség. A 
második tünetcsoport a trauma 

állandó újraélése. Nincs olyan éj-
szaka, hogy álmukban ismét meg 
ne történjenek újra az események, 
rettegnek az elalvástól. Sokszor 
még ébren is elevenen peregnek 
le szemük előtt az események. 
A harmadik az alvászavarokat, 
koncentrációs problémákat öleli 
fel, amíg a negyedik csoportba 
a bűntudat működése lép élet-
be. Sokan érzik úgy, hogy nincs 
joguk az élethez, ha mások kö-
rülöttük meghaltak.  A PTSD 
általában az átélt eseményeket 
követően rögtön jelentkezik, de 
előfordulhat, hogy hetekkel, hó-
napokkal később váltja ki valami 
aprónak tűnő stresszes esemény. 

A stresszhelyzetekre adott má-
sik általános reakció a harag és 
agresszió. Gyerekek esetében 
gyakrabban fordul elő, mint a 
felnőttek esetében. Megjelenhet a 
visszahúzódás és fásultság, mely-
lyel, ha az egyén nem képes meg-
küzdeni, depresszióba csaphat át. 

A folyamatosan jelen lévő 

stresszes helyzetek, erősen befo-
lyásolják egészségi állapotunkat. 
Kimerítheti szervezetünk ener-
giatartalékait és fogékonyabbá 
tehet bennünket a betegségekre. 
Gyomorfekély, magas vérnyo-
más, szívbetegségek, immun-
rendszerünk legyengítése, ez 
által szabaddá téve az utat a ví-
rusoknak és baktériumoknak. 
Egyes orvosi becslések szerint, 
az egészségügyi problémák több 
mint felének hátterében érzelmi 
stressz áll.

Mindezek alapján megéri elgon-
dolkodnunk, kockáztatunk-e 
vagy biztos nyertesek akarunk 
lenni a stresszel szemben, hisz 
a leginkább stresszes eseménye-
ket nem, vagy kevésbé tudjuk 
befolyásolni, de a hétköznapok 
folyamán az apróbb események 
megélése csak tőlünk függ!

Felhasznált irodalom: Atkinson és 
Hilgard (2005)

Bertalan Tímea pszichológus

Lelki egészségünk 
három feltétele

Nemrégen Budapesten volt 
látható egy hipermodern kép-
és szoborkiállítás. Az egyik 
nagyon modern művész 
órákból, naptárakból, telefo-
nokból, gépekből, autóból s 
minden elképzelhető masiná-
ból állított össze ember alakú 
gépet, és recsegett, ropogott, 
forgott, pörgött. Az egész egy 
kuka alakú koporsószerűség-
be volt beállítva, és ez volt 
ráírva: „Ecce homo”. Nyil-
ván nem Jézusra, hanem ránk 
gondolt. A modern emberre.

Ilyenek vagyunk valóban? A mai 
modern ember csak tenni tud, 
de lenni csöndesen, a megcsen-
dülő csöndre várva, már régen 

nem tud. Mert van egy bilincs a 
karunkon: órának nevezzük, és 
ez parancsol nekünk, nem pedig 
mi az órának és az időnknek. E 
mellett folyamatosan beenged-
jük életünkbe a zajt.

Lelki egészségünk első feltétele: 
tanuljunk meg újra lenni, nem-
csak tenni.  Üljünk le a szobánk 
egy nyugodt sarkában, huny-
juk be a szemünket, és legyünk 
csendben. Figyeljünk befelé, el-
vonulva a világ örökös zajától.  A 
hívő emberek ilyenkor Istennel 
vannak együtt  a szívük legbel-
ső szobájában.  Akik nem élnek 
hitben, azok ilyenkor  meditál-
hatnak, valami szépre, jóra gon-
dolhatnak.  Ezt a megcsendülő 

áldott csöndet újra föl kell fe-
deznünk saját érdekünkben.  
Megnyugszunk, lecsillapodunk.

Lelki egészségünk második fel-
tétele: tegyünk valami olyat, ami 
másoknak örömöt okoz, ami a 
másik embernek esik jól, amiben 
mások gyönyörködnek.  Ez le-
het egy állandó vállalás, de lehet 
sok kicsi történet is. Igaz, elő-
fordulhat, hogy mi  a tenyerünk-
be tesszük a szívünket és kiütik 
azok, akiknek adni akarjuk, de az 
is előfordulhat, hogy valakik fel-
veszik, megsimogatják, és letör-
lik róla a port. Ebben, a második 
történetben kell bíznunk, mert 
csak ennek van éltető értelme.

Lelki egészségünk harmadik fel-
tétele: teljes odaadással fordul-
junk – hitünk szerint – Istenhez, 
az Isten által reánk bízott fel-
adathoz, a  családunk tagjaihoz, 
a szerelmünkhöz, a barátokhoz. 
Legyünk azé, akié vagyunk, akit 
befogadtunk, akit elfogadtunk, 
akinek igent mondtunk.  Le-
gyünk hűségesek, nem félig, nem 
egy kicsit, hanem EGÉSZen.

Ez  jelenti a lelki EGÉSZséget 
az életünkben.

( Felhasználtam Gyökössy End-
re: Testi – lelki bajaink orvoslása 
című könyvének gondolatait.)

                                          
Szabóné Marth Éva

Köszönetnyilvánítás

„Korán mentél hívott az ég,
jóságodért áldott légy.”

Varga Imre
(volt Hn. Magyar út 121. sz. alatti 
lakos)
temetésén megjelentek, ravatalához 
virágot, koszorút helyeztek és mély fájdalmunkon enyhíteni 
igyekeztek.

„Te sosem leszel halott
örökké élni fogsz, mint a csillagok”

Szerető feleséged, fiad, lányod, menyed, 
vejed és Lőrinc unokád

Folyamatosan érkeznek a tavaszi dekorációs 
kellékek, amikkel színesebbé varázsolhatja 
otthonát. 
Ajtódíszek, virágfüzérek, pillangók stb.
Mi már készülünk a húsvétra! Készüljön velünk ön is!
Műanyag és hungarocel  tojások  különböző méret-
ben kaphatók.

Ady Endre körút 9. 
Tel: 06 30 2991 877
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A Hajdúnánási 
Rendőrség hírei
2012.02.04-én Hajdúnánáson az 
egyik buszmegállóban lakattal 
lezárva hagyott  Schwinn Cse-
pel kerékpárt ismeretlen tettes 
eltulajdonította, kb. 10.000 Ft 
értékben.

Ismeretlen tettes 2011.11.01. és 
2012.02.13. közötti időben Haj-
dúnánás külterületén lévő erdő-
ből eltulajdonított kb. 600 mázsa 
akácfát. 

2012.02.11-én virradóra Hajdú-
nánáson a vasútállomáson álló 
vonatot ismeretlen személy fes-
tékkel összefestette, „graffitit” 
rajzolt rá. Az okozott kár több 
százezer forint.

Ismeretlen elkövető 2012. febru-
ár 15-én 03 óra 30 perc és 2012. 
február 15-én 07 óra 05 perc kö-
zötti időben Hajdúnánás-Tedejen 
egy családi ház udvaráról, a lakó-
ház oldalfalának támasztott, lezá-
ratlan, női vázas, 28-as Schwinn 
Csepel kerékpárt eltulajdonította 
15.000Ft értékben.

Ismeretlen tettes 2012. február 
14-én 20:00 óra és 2012. február 
15-én 05 óra 25 perc közötti idő-
ben Hajdúnánás-Tedejen egy az 
utcán parkoló személygépjármű 
jobb oldali első ajtajának ablakát 
betörte, majd a keletkezett résen 

benyúlva a kesztyűtartóban tárolt 
irattárcát, a benne lévő személyes 
iratokkal és 40.000 Ft készpénz-
zel együtt eltulajdonította. A gép-
kocsiban kb. 20.000 Ft rongálási 
kárt is okozott. 

Ismeretlen tettes 2012. február 
14-én 18:00 óra és 2012. február 
15-én 08:30 óra közötti időben 
Hajdúnánás-Tedejen egy családi 
ház garázsában zárt állapotban 
hagyott személygépjármű bal ol-
dali első ajtajának ablakát betör-
te, majd a gépkocsiban kutatott, 
de el nem tulajdonított semmit. 
A rongálással kb. 15.000 Ft kár 
keletkezett.

Ismeretlen tettesek 2012.02.20-án 
14.00 óra és 2012.02.21-én 07.00 
óra között Hajdúnánás-Tedej 
külterületén egy nagyfeszültségű 
transzformátort az oszlopáról le-
szerelték, a benne lévő olajat és 
vörösrezet eltulajdonították.

2012.02.25-én virradóra Hajdú-
nánáson egy családi ház kerítés-
sel körbehatárolt udvaráról a ház 
melletti tárolóban elhelyezett, 
lezáratlan, bordó és szürke színű 
Schwinn Csepel kerékpárt isme-
retlen tettes eltulajdonította. A 
lopással okozott kár 29.000 Ft. 

Ismeretlen tettes 2012.02.25-én 
virradóra Hajdúnánáson egy csa-
ládi ház melléképület zárt ajtajá-
nak üvegezett részét betörte és 

onnan több fajta élelmiszert tu-
lajdonított el. A sértett szerint a 
bűncselekménnyel kb.: 50.000 Ft, 
a rongálással pedig kb.: 5.000 Ft 
kárt okoztak neki.

Felhívjuk a lakosság figyelmét, 
hogy fordítsanak nagyobb fi-
gyelmet 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 biz-
tonságtechnikai eszköz !

Kérjük, hogy amennyiben la-
kókörnyezetében bármilyen 
bűncselekményt vagy gya-
nús körülményt észlel, tegyen 
bejelentést a  Hajdúnáná-
si Rendőrkapitányságon az 
52/570-050 vagy a 107-es se-
gélyhívó 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

Szabó Gábor r.alezredes
 bűnügyi osztályvezető

Programajánló

Kéky Lajos Városi Művelődési Központ
• Március 24. (szombat) 19 ó. Tavaszváró Bál. Zenél: az OKÉ 
Party Zenekar. Belépődíj: 2.500 Ft/fő, amely tartalmazza a va-
csorát és az aperitifet is.
• Március 28. (szerda) 17 ó. Zeneiskolai növendék hangverseny
•  Március 30. (péntek) Budapesti Bulvárszínház: Szerelmes 
nagykövet - bohózat két részben –
Belépődíj: I. helyár: 2.500 Ft, II. helyár: 2.000 Ft
•  Március 31. (szombat) 19 ó. Óvodai Alapítványi bál
• Április 1. (vasárnap) 15 ó. „Ma vagyon” vetélkedő a Húsvét je-
gyében - – játszóház és táncház. Zenél: a Csűrdöngölő Népzenei 
Együttes. Házigazda: Bistey Attila. A belépés díjtalan!
• Április 6. (péntek) a Költészet Napja tiszteletére: 
14 ó. Nagy László szavalóverseny (gyermek, ifjúsági és felnőtt  
kategória)
19 ó. Csuja Imre színművész előadóestje

Kiállítások
• „Nyitott szemmel Hajdú-Bihar megyében” Molnár Antal ter-
mészetfotó tárlata a művelődési központ kis előcsarnokában. 
Megtekinthető március 26-ig.
• Március 22. (csütörtök) 17 ó. Fejér Imre grafikus-rajztanár ki-
állítása. Megtekinthető április 26-ig.

Buszkirándulások 
• Április 28. (szombat) Gödöllő – Veresegyháza – Vác
(Gödöllő: Grassalkovich kastély, Veresegyháza: medveotthon, Vác: 
„Memento mori” kiállítás - múmiák) Ára: kb. 6.200 Ft/fő
• Május 18-20. (péntek – vasárnap) Erdély: Máramaros
(Szatmárnémeti, Nagybánya, Koltó, Bódi tó, Desze, Máramarosziget, 
Szaplonca)
Ára: kb. 25.000 Ft/fő, amely tartalmazza az utazást, valamint 2 éjszaka 
szállást félpanzióval.
• Július 3-8. (kedd – vasárnap) Erdély: Brassó és környéke
(Déva, Vajdahunyad, Nagyszeben, Fogaras, Brassó, Prázsmár, 
Törcsvár, Sinaia, Homoród, Segesvár, Torockó) Ára: kb. 52.000 Ft/fő, 
amely tartalmazza az utazást, valamint 5 éjszaka szállást félpanzióval.
• Augusztus 4. (szombat) Nyíregyháza: repülőnap
• Szeptember 8-9. (szombat – vasárnap) Felvidék: Ólubló és a Vörös 
kolostor 
(Kisszeben, Ólubló vára, Vörös kolostor, tutajozás a Dunajec folyón, 
Nedec vára)
Ára: kb. 18.000 Ft/fő, amely tartalmazza az utazást, a szállást félpan-
zióval, valamint a belépőt a nedeci várba.
Az utazás minden esetben 14 fős mikrobusszal történik. A jelentke-
zés az előleg befizetésével lehetséges. Nagyobb létszám esetén más 
időpontban vagy más úti céllal is vállaljuk kirándulások szervezését. 
További információk Szólláth Zoltántól kérhetőek a művelődési 
központban.
Sportgyűjtemény:
A hajdúnánási labdarúgás 2012. július 21-én ünnepli fennállásának 
100. évfordulóját, amelynek tiszteletére kiállítást szervezünk. Kér-
jük, aki rendelkezik a nánási labdarúgással kapcsolatos fotókkal, do-
kumentumokkal, tárgyi emlékekkel, kérjük juttassa el hozzánk (akár 
lemásolásra is). 
A sportgyűjteményünk részére szívesen fogadunk más sportágakkal 
kapcsolatos felajánlásokat, tárgyi emlékeket, fotókat stb. További in-
formációk a művelődési központban Szólláth Zoltántól kérhetőek.

Móricz Pál Városi Könyvtár 
• Március 19-23.: Alapfokú internet-felhasználói  tanfolyam 
nyugdíjasoknak.
• Március 23-30: Internet Fiesta: Munka és tanulás a neten.
• Március 26-tól Urbán István és Urbán Istvánné bábkiállítása 
tekinthető meg a gyermekkönyvtárban. 
Könyvtári foglalkozásokra előzetes időpont egyeztetéssel vár-
juk az óvodák és iskolák csoportjait.
Továbbra is várjuk az érdeklődőket
•„Olvasólámpa” olvasóklubba
• az Internetes klubba
• a Családi olvasóklub foglalkozásaira
Helytörténeti Gyűjtemény
Állandó kiállítások:
• Kalapkötők nyomában
• Kitaszítottak
Kamarakiállítás
• A hajdúnánási Kossuth szobor története megtekinthető 
március 15-től
Programok
• A március 15-i nemzeti ünnephez kapcsolódva, a Petőfi szo-
bornál zajló események előtt két órával kokárda készítésen ve-
hetnek részt az érdeklődő gyerekek és családok.
• Tárlatvezetés, múzeumpedagógiai foglalkozás, városismer-
tető séta(n)óra előzetes egyeztetés után igényelhető, nem csak 
iskolásoknak.

Tájház
• A KEMENCÉS NAPON, március 24-én újra befűtjük a ke-
mencét és ki-ki elkészítheti saját toros káposztáját. A részvétel-
hez előzetes jelentkezés szükséges.

VASÁRNAP IS NYITVA!

V I R Á G B O LT,  K o s s u t h  u .  3 .

Egy kevés is  e lég,  
        hogy a dolgok megváltozzanak. . .
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In Memoriam
„A fény csak abban válik áldássá, 

aki másnak is ad belőle.”
Madarász Gyula 
1935.03.14 - 2012.02.08

„Minden azon múlik,
Hogyan nézzük azt az ezerarcú,

Ezeralakú furcsa valamit,
Amit emberi életnek nevezünk.” 

(Wass Albert)

Életének 77. évében hagyott itt 
bennünket az emberi élet színpa-
dán Madarász Gyula festőművész. 
Elvesztésének ténye mély fájdalmat 
hagyott bennünk, akik ismertük, 
tiszteltük és szerettük Őt. A sza-
vak olykor oly keveset mondanak. 
Nem tudják úgy elénk varázsolni 
azt, amit Tőle szeretnénk halla-
ni. Pedig százszor hallanánk még, 
amit 75. születésnapján –szemé-
lyes beszélgetésünkkor mondott: 
„Megtisztelő számomra, hogy 
ilyen hosszú idő után is számon 
tartotok Hajdúnánáson.” Halálhíre 
okán – milyen gyarló is az ember - 
személyes emlékeit idézi fel. A mo-
solyt, a határtalan életszeretetet. A 
derűt, amivel körülvette szeretteit, 
de egész környezetét is. 

Ki volt Ő, e szeretve tisztelt EMBER? 

A Madarász család Gyula nevű 
gyermekeként látta meg a nap-
világot Zsáka községben 1935. 
március 14-én. Sikeres alapo-
zó- és középiskolai tanulmányai 
után a továbbtanulást válasz-
totta. Az Egri Tanárképző Fő-
iskolán szerezte meg rajztanári 
diplomáját. Később, 1989-ben 
a Debreceni Kossuth Lajos 
Tudományegyetem Bölcsészet-
tudományi Karán vehette át 
egyetemi diplomáját. Tanári- és 
művészi pályája Hajdúnánáson 

indult, ugyanúgy, mint felesé-
géé, Kathy Margité, aki szin-
tén pedagógus és textiltervező 
iparművész. Nánási éveik alatt 
született meg két lányuk: Ildikó 
és Gyöngyi, akik egészségben 
felnőttek, családot alapítva élik 
önálló életüket szüleik nyom-
dokába lépve. A család 1970-
ben Debrecenbe került. Gyuszi 
bácsi (ahogy neveztük) a Deb-
receni Tanítóképző Főiskolán 
folytatta tevékenységét, ahol 
hamarosan a Művészeti Tan-
szék vezetője lett egészen 
1989-ig. Első kiállítását 1961-
ben Hajdúnánáson rendezték 
meg. Az azóta eltelt évtizedek 
alatt több mint 50 alkalommal 
szerepelt önálló kiállításon és 
számtalan meghívást kapott 
csoportos kiállításra is. Művei-
vel nem csak Magyarországon 
mutatkozhatott be, hanem szin-
te egész Európában ismertté 
válhatott. Szülőfalujában, a 
zsákai Rhédey-kastélyban talál-
ható állandó életmű kiállítása. 
Életében több hazai és nemzet-
közi művésztelep résztvevője, 
szervezője és vezetője is volt. 

Művészi tevékenységét, alko-
tói nagyságát fémjelzik azok a 
kitüntető címek, díjak és elis-
merések sokasága, amit áldásos 
tevékenysége által és után meg-
kapott. Az elismerések szóltak 
a festőművésznek, de a pedagó-
gusnak is. És ekkor, fájdalom, 
de pont került mindenre. Meg-
történt az utolsó ecsetvonás és 
nincs tovább.

Elmentél Gyuszi bácsi. 

Tudjuk, csak innen, máshová, 
ahol nincs más, csak fény, csak 
szeretet és békesség. Az, amire 
mindig vágytál, s amire tanítottál 
bennünket. Mindannyiunk nevé-
ben köszönöm, hogy szeretet-
ből és szeretettel tudtál hozzánk 
szólni: az utat kereső felnövő 
nemzedékhez, tanítványaidhoz, 
művésztársaidhoz, barátaidhoz. 
Köszönjük erődet, amelyet fe-
lénk sugároztál. Itt vagy a léte-
zésben most is velünk. A lelkek 
mindig és mindenhol összeérnek. 
Emléked megőrizzük, mert szel-
lemed így élhet tovább, így kell, 
hogy tovább éljen. Feleséged és 
családod fájdalmában osztozunk. 
Nyugodj békében.

  Gut István

Elment az Óvó Néni is
Kovách Imréné Makláry Margit

Apránként halunk meg, aki szere-
tett bennünket és elmegy, az mind 
elvisz belőlünk egy darabot 

Sokasodnak temetőinkben a 
fejfák, sokasodnak a keresz-
tek lelkünk cintermeiben. 
Napra nap érkezik  gyászhír : 
ismét elment valaki, akit is-
mertünk, tiszteltünk, élete 
példa volt, vagy csak egy-
szerűen jó ember volt, meg-
tiszteljük utolsó földi útját, 
elmorzsolunk egy könny-
cseppet szemünk sarkában. 

Hideg, havas februári na-
pon jött a szomorú érte-
sítés: 2012. február 21-én, 
életének 85. évében elhunyt 

Kovách Imréné Makláry 
Margit vezető óvónő, akit 
csak Picikeként ismert az 
egész város.  

Sokan vannak, akik már 
nem tudják, ki volt Ő, mi-
lyen életutat jelölt ki neki 
a sors. Sokunk még igen. 
Lelki szemeink előtt meg-
jelenik jellegzetes, egye-
nes tartása, mindig elegáns, 
diszkrét megjelenése, 
hanghordozása.

Az országos hírű karnagy, 
Makláry Lajos ötödik, leg-
kisebb gyermekeként 1927. 
január 7-én született Haj-
dúnánáson. A legkisebb és 
legutolsó gyermek volt, így 
elnevezték Picike babának, 
amely becenév rajta maradt. 
Nyoma sincs már a szülő-
háznak, egyre fogy azok 
száma is, akik még őrzik 
emlékezetükben az egyko-
ri Kossuth utca képét, ahol 
boldog gyermekkorukat 
töltötték a Makláry-lányok, 
ahová Picike nap-mint nap 
hazatért a református ele-
mi, majd a nagy hírű nánási 
református gimnáziumból. 
1941-et mutatott a naptár, 
már kamaszlány volt, ami-
kor elveszítette édesanyját, 

édesapja hadifogságba esett, 
mindenről maguknak kellett 
gondoskodniuk. A háború 
azonban nem csak nélkülö-
zést, szenvedést hozott, ha-
nem egy fiatalember, Kovách 
Imre személyében egy életre 
szóló boldogságot is. Az is-
meretségből őszinte, nagy 
szerelem lett, és a titokza-
tos Párkák összefonták éle-
tük fonalát. Mindketten az 
agrárpályára készültek, de a 
sors másképp rendelkezett, 
és némi kitérő után végül 
mindketten visszakerültek 
Hajdúnánásra, és Ő már 
óvónőként pásztorolgatta a 
nánási aprócska nebulókat. 
1950-ben összeházasodtak 
Kovách Imrével, akivel bol-
dog 56 évet éltek együtt, és 
nevelték fel Imre fiukat.

Nehéz időkben vette át a 
hajdúnánási óvoda vezeté-
sét, 1954-ben kinevezték 
Hajdúnánás, Hajdúdorog, 
Hajdúböszörmény óvodai 
szakfelügyelőjének. Szakmai, 
vezetői munkája nagyon sok 
energiát követelt tőle, 1950-
ben két óvodát vett át, nyu-
galomba vonulásakor nyolcat 
hagyott itt. Közreműködött 
óvodapedagógiai kézikönyv 
kidolgozásában, konzultáns 
volt, ún. „bázis óvodákat” 
hoztak létre, ahol az új mód-
szereket próbálták ki.

Gyászol a helyi labdarúgás
79 éves korában budapesti ott-
honában elhunyt Nagy Mihály 
tornatanár – labdarúgó edző. 
Közel négy évtizedes pályafutá-
sát hajdúnánási osztálynaplók, 
eredmények, közeli ismeretsé-
gek tanúsítják.
Ide nősült, itt születtek gyer-
mekei, itt tanított a város széli 
Bocskai István (VI. sz.) Általá-
nos Iskolában.

Innen indult el labdarúgó palán-
táival a Pályán maradni országos 
döntőjére, ahonnan győztesen 
tértek vissza, öregbítve a száz 
éves nánási labdarúgás egykoron 
jó hírét.

Misi bácsi minden igyekezete 
ellenére sem maradt együtt a 
győztes csapat. Néhányan így 
is kiemelkedtek a labdarúgás 
csapatküzdelmeiből. Köztük is 
tragikusan korán elhunyt fia, a 
tizenhatszoros válogatott Nagy 
Norbert. A felejthetetlen sző-
ke hátvéd Nagy Zoli húsz évig 
maradt pályán sokak örömére, a 
város dicsőségére. Tartana még 
a névsorolvasás, ha nem érkezett 

volna gyászhír Nagy Mihály tanár 
úr haláláról.

Közeli még (el) visszavonulása.
Emlékeinkben most is ifistái edzé-
seit vezényli a tőle megszokott har-
sánysággal, szavaiban némi pesti 
akcentussal, de Hajdúnánásnak/
Hajdúnánásért!
Nagy szívvel, tudással, következe-
tességgel sokat tett a sport a lab-
darúgás megszerettetéséért.

„Nem  hagyod!”…..

„Nincs elveszve semmi, meg lehet 
fordítani”  -  mondaná vesztésre 
álló fiainak az öltözőben.
Nem szólhatunk vissza, hogy már 
nem lehet semmit visszahozni, a 
„mérkőzés” megfordíthatatlan.
A nézőtéren csend, az arcokon 
könnycseppek, ismerősei egymás 
mellett tovább emlékeznek.

Köszönjük Misi bácsi mérkőzése-
idet - nyugodj békében!

Kegyelettel a Nánási Labdarúgók 
Baráti Köre

Főhajtás és emlékezés 
A kommunizmus magyar-
országi áldozatainak em-
léknapján – február 25-én 
- Hajdúnánás önkormányza-
ta több helyszínen is szerve-
zett emlékezést. A résztvevők 
először a tedeji kitelepítettek 
emlékművénél rótták le kegye-
letüket, majd a Wass Albert em-
léktáblánál koszorúztak, ahol 
dr. Kenyeres Imre, a Hortobá-
gyi Kényszermunkatáborokba 
Elhurcoltak Egyesületének el-
nöke szólt azokról az évekről, a 
szenvedésről, a megaláztatás-
ról, és arról, hogy még ma sem 
történt meg a teljes rehabilitá-
ciójuk, kártalanításuk.

A főhajtás és emlékezés a műve-
lődési központban folytatódott, 
ahol Szólláth Tibor polgármester 
úr személyes hangvételű köszön-
tője után Gulyás Gergely ország-
gyűlési képviselő, a Parlament 
Emberi jogi, kisebbségi, civil- és 
vallásügyi bizottságának elnöke 
emlékezett e szenvedésekkel te-
li korról, arról, hogy hazánk 20. 
századi történelme szenvedéstör-
ténet, hogy a második világhá-
ború után önerőből építette újjá 
e nép a hazát, ám ezt követően a 
nagyhatalmak nem hagyták saját 
utunkat járni. Emlékeztetett arra, 
hogy 1956-ban Európa csendben 

maradt, magára hagyta Magyar-
országot, mint ahogy a Márai 
írta:”És minden rendű népek, 
rendek / Kérdik, hogy ez mivégre 
kellett. /Mért nem pusztult ki, 
ahogy kérték?/ Mért nem várta 
csendben a végét?”(Márai Sándor: 
Mennyből az angyal –részlet)

 Gulyás Gergely emlékbeszéde 
után Palasik Mária, az Állambiz-
tonsági Szervezetek Történeti 
Levéltára osztályvezetőjének: „A 
párt szeme, füle, ökle”, az ÁVH-
ról szóló vetítettképes előadása 
következett. A történész asszony 
érzelmektől sem mentes előadása 
áttekintő összefoglalást adott az 
1945-1953 közötti időszakról, a 
kort meghatározó politikusokról, 
mint Péter Gábor, Tömpe András, 
Rajk László, Rákosi Mátyás stb. 
Hihetetlen volt hallani, hogyan 
lett állam az államban a rettegett, 
kék parolis ÁVH, s miként lett 
ennek mindenható vezetője Péter 
Gábor, született Eisenberger Ben-
jámin, akitől még maga Rákosi is 
rettegett. A városi megemlékezés 
zárásaként a résztvevők megtekin-
tették a helytörténeti gyűjtemény 
e korszakot reprezentáló, „Kita-
szítottak” c. kiállítását.

Rigó Tamásné

1982-ben nyugdíjba ment, 
úgy érezte elfáradt. Aztán 
jött a két unoka, Eszter majd 
Márta, akik bearanyozták 
életét, újból gyermekzsivaj 
vette körül. A  nagy öröm 
mellett azonban újabb fáj-
dalom: a férjét ért igaztalan 
támadások miatt elhagyták 
Hajdúnánást, és végül Érden 
találtak nyugalmat. 2006-ban 
eltávozott a szeretett férj, 
ezután egyedül élt, de mint 
ír ja, nem magányosan. A fájó 
emlékek ellenére sem feled-
te  szeretett szülővárosát, az 
interneten több mint kilenc-
ven hajdúnánásival tartotta a 
rendszeres kapcsolatot. 

Drága Picike! Nyugodj 
békében, leg yen Neked könnyű 
a föld, s már minden bizony-
nyal megtaláltad szer etteidet 

ama másik világban, ahol már 
„Ők nem ör egszenek meg úg y, 
mint mi, az itt maradottak / 
Az évek nem fognak rajtuk, 
sem a múló idő vasfoga / A 

lemenő nappal és pirkadatkor is 
rájuk emlékezünk.”    
    
 

Rigó Tamásné
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Nagy 
reményekkel 

indul a szezon
Lassan tavaszodik, s a napsü-
tés nemcsak a virágokat csalja 
elő, hanem remélhetőleg a fut-
ball kedvelőit is, hiszen hama-
rosan indul a szezon.

Érdeklődve kerestem fel Varga 
Zsoltot, a Hajdúnánás Góliát FK. 
elnökét a tavasznyitó interjúra, 
aki - mint kiderült- már izgatot-
tan várt. Először is, hogy helyes-
bítsük a legutóbbi számunkban 
megjelent „Sikeres pályázat” cí-
mű írásunkban tévesen megjelent 
információt. A felszerelés osztás 
tehát a Hajdúnánás Góliát FK. 
gyermek, serdülő, és ifjúsági csa-
patánál volt. (Elnézést kérünk). A 
másik ok pedig a rengeteg pozi-
tívnak ígérkező hír, ami a felnőtt 
csapatnál történt a téli pihenő 
időszakban.

-Annyi mesélnivalóm van, any-
nyi minden történt velünk, hogy 
talán az elmúlt négy év alatt sem 
ennyi – kezdi a beszélgetést de-
rűs arccal. – Ahogy véget ért a 
bajnokság azonnal elkezdtünk 
a jövőn dolgozni (soha máskor 

ilyen hamar). Fel is voltunk ki-
csit lelkesedve, hiszen a társasá-
gi adó támogatás jóvoltából egy 
berettyóújfalui cég, a Gyémánt 
Net Kft., a Flexo 2000 Kft., il-
letve a Sugár-Pack Kft támoga-
tott bennünket. Természetesen 
nagy elánnal láttunk hozzá, hogy 
szebbé, jobbá tegyük a körülmé-
nyeket a futball csapat házatáján. 
Kezdve azzal, hogy 60 gyereknek 
tudtunk adni felszerelést, - bí-
zunk benne, hogy ezt minden 
évben meg tudjuk majd tenni – 
új kispad fog épülni a pályára, te-
rembérletet tudunk fizetni, hogy 
a gyerekek télen is gyakorolhas-
sanak, és az edzők munkáját is 
tudjuk majd szerény mértékben 
honorálni. A másik örömhír - 
amit már ősszel megtudtunk -, 
hogy a város sikeresen pályázott 
az öltözők felújítására, amely már 
nagyon időszerű volt. Két hete 
kezdődtek el a munkálatok, öltö-
zőbővítés, nyílászárók cseréje, új 
csempék, új vezetékek, víz, gáz 
szinte minden. Mivel egy kicsit 
csúszik az átadás, sajnos az el-
ső két hazai mérkőzést Böször-
ményben fogjuk játszani. 

Visszatérve a csapathoz, úgy ér-
zem sikeres igazolásokat tudtunk 
véghez vinni, melynek eredmé-
nyeképpen az edzők, a vezetők, 
s úgy gondolom, a szurkolók is 

egy szerethető, rutinos 
kis csapatot ismerhet-
nek meg. Bízom benne, 
hogy még több szurko-
lót fog a játékuk kicsalni 
a Fürdő utcára. 20 fős 
a keretünk, melyből 12 
nánási, 8 idegen légiós, 
de közülük is többen 
kötődnek már város-
unkhoz. Sajnos távo-
zónk is van. A csapat 
eddigi gólvágója, Hor-
váth Ádám egy megyei 
II. osztályú csapathoz 
(Bükkzsérc) távozott, 
illetve Szilágyi Ákos, akit sajnos 
még év közben el kellett külde-
nünk, sportszerűtlen hozzáállása 
miatt. 

Nézzük az érkezőket, az ötös fo-
gatot. Kiss Attila, Szentjóbi Ro-
land, Sánta János Attila, Takács 
István Tamás, és Batári Gergő. Ők 
jelenleg a DEAC Armada NBI-es 
futsal csapatnak a tagjai. 19-24 év 
közöttiek, sikeres bemutatkozást 
kívánunk nekik. Sajnos azonban 
Batári Gergő egy teremtornán 
súlyosan megsérült, s tavasszal 
nélkülöznünk kell. A hatodik ér-
kező Szitkó Róbert, aki koráb-
ban játékos edző volt, legutóbb 
pedig Biharkeresztesen az ő gól-
jával kaptunk ki. Csupaszív, gól-
erős minden poszton bevethető 

játékos. Azt gondolom, hogy ilyen 
csapat régen nem volt Hajdúnáná-
son, s bízom benne, hogy a fiúk 
nem fognak erre rácáfolni. Öröm 
volt nézni őket a felkészülési mér-
kőzéseken, s bátran mondhatom a 
szurkolóknak, hogy jöjjenek ki a 
hétvégeken, nem fognak csalódni. 
Kötöttünk a Debreceni Egyetem-
mel egy megállapodást, ők a jövő-
ben is tudnak majd nekünk futsal 
játékosokat rendelkezésre bocsá-
tani, illetve mi is tudunk olyan 
nánási játékosokat adni, akik jelen-
leg Debrecenben tanulnak. Van 
okunk tehát a bizakodásra, s nem 
kis célt tűztünk ki magunk elé, 
mint az 5. hely elérését a tabellán. 
Várunk mindenkit lehetőség sze-
rint március 11-én Böszörmény-
be, illetve 25-én a Berettyóújfalu 
elleni első hazai mérkőzésünkre.

Ami a bizakodásra okot adott, 
a felkészülési mérkőzések 
eredményei:

Hajdúnánás - Nyíradony 5:4 
(3 :0 – ra elhúztunk az ele-
jén Adony jelenleg 4. a 
bajnokságban)

Hajdúdorog – Hajdúnánás 0:6

Ebes : Hajdúnánás 3: 4 
(Szintén 3:0 –ra húztunk el, 
Ebes jelenleg 2. a bajnokságban)

Bükkábrány : Hajdúnánás 3 :2 
( jelenleg 4. a Borsodi I. osztály-
ban szoros meccs volt)

    
Kócsi Imre

Túrázás vagy zarándoklat? 
Kiállítás és élménybeszámoló

Jalkóczi Miklós 20 évnyi me-
ditációs tevékenység után el-
határozta, zarándokútra indul. 
Szent helyeket látogat, spiritu-
ális célból tovább kívánva lép-
ni keresi önmagát. Így ment el 
2007-ben a 780 km-es spanyol-
országi El Camino (Szent Ja-
kab -út) zarándokútra gyalog, 
majd 2009/10 - ben a magyar-
országi Gyöngyök útjának 800 
km-es szakaszát járta végig 
kerékárral és gyalog, 2011-ben 
pedig a Mária –úthoz kap-
csolódott szintén kerékpárral 
Máriapócstól Kőszegig. Útja 
során sok helyszínt örökített 
meg fényképezőjével. Ezek-
ből a fotókból nyílt kiállítása a 
Kéky Lajos Városi Művelődé-
si Központ galériájában febr. 
22-én. Az alkalom egyúttal él-
ménybeszámoló is volt zarán-
dokútjairól. ő azonban saját 

magát nem szívesen helyezi 
előtérbe.

 ► Miért dönt úgy egy kö-
zépkorú ember, hogy 
nekivág az El Camino 
zarándokútnak?

Az El Caminonak volt egy 

misztikus íze. Jakab Jézus rokona. 
Egyikőjük sem mérhető emberi 
léptékkel. Goethe mondta: „Ezen 
az úton született meg Európa”. 

Ezt az utat 1200 éve több millióan, 
köztük igazi szentek is végigjárták, 
pl. Assisi Szent Ferenc, de II. János 
Pál pápa is zarándokolt itt. Cizur 
Menorban pl. járt Assisi Szent 
Ferenc, ahol én is eltöltöttem egy 
éjszakát. 

 ► Milyen élményeket jelent 
egy ilyen zarándokút? 

Zarándoklat közben sokféle érzés 
keríti hatalmába az embert. Egy-
részt szinte érezhető azoknak a 
szenteknek a jelenléte, akik már 
jártak itt. Igazi vallásos csoportok-
kal találkoztam, pl. a lengyelekkel, 
akik reggelente közösen imádkoz-
tak. Zenekedvelő lévén gyakran 
hallgatok jazz-zenét a hétközna-
pokban. Zarándoklat idején ez 
elmarad, de Santiagoban a Szent 
Jakab katedrálisba betérve az ének 
mennyei hangon tudott megszó-
lalni. Az út során sok sérülést, és 
bizony tragédiák emlékét is láttam. 
Ott úgy szokás megemlékezni az 
út közben elhunytakról, hogy ki-
helyezik az út szélére a bakancsát, 
vagy a hátizsákját, vagy más sze-
mélyes holmiját koszorú helyett. 

Jalkóczi Miklós minden zarán-
dokútjára alaposan felkészül. 
Már az út előtt néhány hónap-
pal figyelmet fordít erre. Min-
den zarándokútnak van egy 
hivatalos honlapja, ahol el lehet 

érni a szervezőket, részletes út-
leírást adnak, szálláslehetősége-
ket jelölnek meg stb. Ám nagy 
távolságokat is le kell küzdeni, 

vagyis fizikálisan sem árt edzett-
nek lenni – legyen szó kerék-
pár-útról vagy gyaloglásról. Az 
El Camino volt a legnagyobb 
kihívás. Az út előtt 700-800 
km-t gyalogolt le napi 17 km-es 
távokkal, vizesflakkonokkal teli 
hátizsákot cipelve. A zarándok-
úton naponta kb. 30 km-t kel-
lett megtenni.

 ► Mit jelentett ennek az út-
nak a teljesítése? 

Egy zarándokút nem túrázás. 
Túrázni annyi, mint kellemesen 
végigjárni egy útvonalat, ahol 
belefeledkezhetünk a táj szép-
ségeibe és megtekinthetjük a te-
lepülések kulturális értékeit. A 
zarándoklatnak nem ez a célja. 
A szentek, szent helyek látoga-
tásával, az önmagunk keresésé-
vel Istenről szól. A fizikai terhek 
ellenére a zarándoklat nem a 
sport, hanem a szellemi és lelki 
fejlődésben segít előrehaladni. A 
zarándokút teljesítése katartikus 
élmény.

 A megszerzett tapaszta-
lat jóval több, mint amit le lehet 
írni. Érdemes Jalkóczi Miklóstól 
tanácsot kérni azoknak, akik ha-
sonló zarándokútra készülnek, 
hiszen szívesen átadja tapaszta-
latait. Hívták már Tiszavasvári-
ba, itthon a művelődési házba, 

a gimnáziumba, de magánsze-
mélyek is érdeklődtek útjai iránt. 
Egy biztos: a zarándokút erőpró-
ba, leginkább lelki értelemben. 
Az idén gyalog készül megtenni 
a nagyobb magyarországi zarán-
dokutakat. Jó utat!

Nagy Ágnes

INGYENES
MENÜ HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
680Ft/adag
Előrendeléshez ebédhordó 
szükséges.
A és B menüválaszték!
HÁZIAS ÍZEKKEL!
(műanyag edény 50Ft/db)

Rendelés: 
06-52/ 570-770, 06-70/378-0817
Cím: BLACK MAN CLUB
4080 Hajdúnánás, Nikodémusz István 
(a volt Marx Károly) u. 24 sz.

Német 
Használtcikk 
Kereskedés 

Hajdúnánás Nikodé-
musz István u. 2.

Jó minőség! 
Kedvező Árak!

Nagy Zsigmond és felesége 
szül. Sebestyén Julianna már-
cius 26-án ünneplik 60. házas-
sági évfordulójukat gyermekei, 
unokái és dédunokái körében.
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