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Tudós vendég az egykori 
alma materben

3. oldal

Választási tudnivalók

2. oldal

Laci bácsi tiszteletére

6. oldal

Nánási srác a ValóVilágban

6. oldal

ajdúnánás Város Önkormány-
zat Képviselő-testülete 2014. 
február 12-én 18 órai kezdet-

tel KÖZMEGHALLGATÁST tartott az 
Ifjúsági Ház színháztermében. A meg-
hirdetett napirend szerint Szólláth Tibor 
polgármester úr adott tájékoztatást, szin-
te telt-házas részvétel mellett városunk 
2014-évi költségvetési tervezetéről. A be-
mutatott táblázatok adatairól részletesen 
kifejtette véleményét. Elmondta, hogy 
városunk finanszírozása 20%-al javult. Az 
ez évre vonatkozó adóemelés elfogadható 
(3,2%)

Ez a költségvetés mint polgármester úr 
mondta, számadataiban nem sokban tér 
el az előző évekétől, mintegy 4,2 milliárd 
Ft. Mint ismeretes, a kormány önkor-
mányzatokat érintő pénzügyi konszoli-
dációja következtében Hajdúnánás több 
mint 700 milliós hiteltől szabadult meg. 
Ennek viszont azaz ára, hogy működési 
célú hitel nem tervezhető.

Lényeges változás tehát az előző évek 
gyakorlatához képest, hogy működési 
célú hiányt nem, csak felhalmozási hitelt 
terveztek. Ez a több mint 400 millió fo-
rintot meghaladó tervezett hitel a külön-
féle fejlesztésekre, pl. a már megnyert és 
várhatóan nyertes pályázatok finanszíro-
zására szolgál.

A tartalékalapban 78 millió forintot 
terveztek, amelyből az általános tartalék 
20 millió, míg a fennmaradó rész céltar-
talék, pl. a Start-munkaprogramra intéz-
ményi felhasználásra, működési célra.

A bevételek, támogatások az előző év-
hez képest mintegy 20%-os növekedést 
mutatnak. Helyi adók tekintetében szin-
tén az előző évhez hasonló mértékben ter-
vezett a képviselő-testület.

A különféle támogatási keretek is ha-
sonló mértékben alakultak, vagy egy picit 
nőttek. Újdonság, hogy elindult egy tá-
mogatási forma, a Minden gyerek reggeliz-
zen, amelynek keretében a legrászorultab-
bak gyermekek részesülnek majd reggeli 
étkeztetésben.

Részletesen ismertette polgármester 
úr a lakásalapból történt kiadások és 
bevételek alakulását, amelyből jelentős 
támogatás került odaítélésre a Bocskai 
Lakásszövetkezetnek, illetve társasházi 
felújításokra. Későbbi vita témája lett a 
Bocskai u. 79. sz. alatti önkormányzati 
tulajdonú lakás felújítási költsége, amely 
a tervek szerint mintegy 300 millió Ft., 
de remények szerint ez az összeg a gya-
korlatban lényegesen alacsonyabb lehet 
majd. Hozzátette még, hogy a tervezett 
összeg magában foglalja a jelenleg szin-
tén lepusztult környezet rendbetételét is.

A tájékoztatóból kiderült az is, hogy 
az elmúlt évben jelentősen nőtt az ön-
kormányzati vagyon.

A költségvetési tervezet szerint el-
mondható, hogy városunk tovább fejlő-
dik. Szépül és épül környezetünk, fon-
tos szerephez juthat a korszerű energia 
ellátás, A Magyar utcai létesítményben 
az óvodai csoportok mellett 8 osztályos 
általános iskolai képzés is indul. Lakások 

újulnak meg, sportlétesítmény épül, fej-
lődik a közellátás.

A tervezet bemutatása után hozzászó-
lások következtek. A hozzászólók: Jenei 
István, dr. Éles András, Hadadi Lász-
lóné, Trungel Simonné, Péntek Sándor, 
Szabó Antal, Gacsályi Gábor, Máró 
Antal, Nagy István, Máró Lajos, Máró 
Gábor voltak.

Néhány gondolat a hozzászólásokból:
A Hajdúnánási Holding Zrt. működé-

se felesleges, meg kellene szüntetni. 
A szemétszállításért miért kell előre fi-

zetni? A szomszéd sövénye zavarja a kilá-
tást a kertből való kiálláskor. 

A helyi szemétszállítás versenyképes. 
A Bocskai 79 szám alatti házra 2 terv is 

volt (kollégium, lakóház). A házra 2010. 
januárban 147 millió forint volt. Drága 
a jelenleg tervezett közel 300 millió Ft. 
200–220 millióból akár 40 lakás is fel-
építhető. 

2012-ben örökölt lakás elhanyagolt 
környezetben van. Nincs rendezve a tu-
lajdonosi viszony. 

Köszönet jár a Csokonai u. 16. számú 
lakás felújításáért. 

A Honfoglalás úton 40 év óta nem lát-
tak árkot. A dűlő utak helyzete is rende-
zetlen. 

Probléma van a szépen helyreállított 
artézi kútnál a vízvételezéssel. 

Egyes személyek a térfigyelő kamera el-
lenére szemetelnek. 

Az lenne jó, ha a város békességén 
munkálkodnának a város jelen és volt 

KÖZMEGHALLGATÁS

A Magyar utcai Óvoda látványterve
(tervezett költség: 213 651 000 Ft)

A Magyar utcai 1–8. osztályos iskola látványterve 
(tervezett költség: 32 000 000 Ft)

A Bocskai u. 79. sz. alatti felújítás alatt álló lakás látványterve 
(tervezett költség: 287 000 000 Ft.

vezetői. Nekünk itt kell élni, egymás sze-
mébe nézni. 

Támogatni kell az olcsó energia hasz-
nálatát. 

Szükség van az oktató munka javításá-
ra. A tanulók értelmezési zavarokkal ke-
rülnek ki az iskolából. Nagy részük nem 
tud kommunikálni. Sok felesleges teher 
van a gyermekek vállán. Szakpszichológus 
kellene. Ha a tanár beírja az egyest, akkor 
a saját munkáját értékeli. 

Nem kellett volna a rendőr-lámpás irá-
nyítás. 

Rossz a postai ügyfél fogadási rendszer. 
A piacon meg kell szüntetni a bejárást 

nehezítő Bosszantót.
Az elhangzott felvetésekre polgármester 

úr adott választ egy-egy kérdés után. a vála-
szok után aláhúzta, hogy az uszító gondo-
latokat hanyagolni kell. Meg kell próbálni 
egymásért dolgozni. „Ha jobban odafigye-
lünk egymásra, jobb lesz az eredmény is.”

Gut István

Hajdúnánás Városi 
Önkormányzat 
2014. évi költségvetés főösszege:

4 216 524

Költségvetési bevételek: 3 716 850

Működési bevételek: 2 775 371

Felhalmozási bevételek: 941 479

Költségvetési kiadások 4 216 524

Működési kiadások: 2 730 901

Felhalmozási kiadások: 1 485 623

Költségvetési hiány: 499 674

Működési többlet: 44 470

Felhalmozási hiány: 544 144
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Választások 2014.
A Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium, 
Szakközép-, Szakiskola és Kollégium 
újabb nyertes pályázatának nyitórendez-
vénye február 5-én zajlott a Baross utcai 
intézményegység tornatermében. A Kom-
petenciák fejlesztése a sikeres munkaerőpi-
acon való megjelenés érdekében elnevezésű 
projektre, (amit röviden innovatív pályá-
zatként is emlegetnek) az Európai Unió és 
a magyar állam összesen 207 millió forint 
támogatást nyújt. Ebből az összegből 40 
millió jut pl. számítógépek és sporteszkö-
zök beszerzésére.

A debreceni és a hajdúnánási tan-
kerületből érkezett vendégek, illetve 
az iskola diákjai és tanárai előbb Bakó 
Sándor projektmenedzser a szakképzés 
változásairól tartott előadását hallgathat-
ták meg. Ebből kiderült, hogy a Hajdú-
Bihar megyei hiányszakmák közül (pl. 
hegesztő, villanyszerelő, gépi forgácsoló, 
CNC-gépkezelő) jó néhány illeszkedik 
a Kőrösi képzési profiljába. A következő 

előadás, melyet szintén Bakó Sándortól 
hallottunk, a kompetencia fogalmát jár-
ta körül. Ez a gyakran használt kifejezés 
„olyan képességek együttes meglétét je-
lenti, amelyek segítségével valaki képes és 
hajlandó problémamegoldásra egy adott 
területen.” 

A projekt célja, mint azt Szabó Gábor 
szakmai vezető előadásában kiemelte, a 
diákok környezettudatosságra való neve-
lése, a fiatalok munkaerő piaci helytállá-
sának, valamint a pedagógusok módszer-
tani megújulásának elősegítése. Minderre 
2015 júniusáig többek között nyelvi tá-
bor, erdei iskola, táncoktatás, egészség-
nap és számos szakkör (ásványgyűjtő, 
informatikai stb.) nyújt lehetőséget az 
iskola tanulói és pedagógusai számára.  
A nyitórendezvényt kulturális műsor 
zárta, melyben mazsorett- és tánccsopor-
tok léptek fel, illetve az iskola énekkara 
szerepelt. 

V. G.

Politikai hirdetések 
a Hajdúnánási Újságban
A 2014-es választásokkal kapcsolatban újságunk vállalja a jelölő szervezetek, pártok 
politikai hirdetéseinek közzétételét. Erre a tevékenységre jogosult lapunk, az erre 
vonatozó információ megtalálható az Állami Számvevőszék honlapján a Választá-
sok 2014. menüpont, Nyomtatott sajtótermékek címszó alatt. (http://www.asz.hu/
valasztas/nyomtatott-sajto-arjegyzek)

2010-es országgyűlési választások 2014-es országgyűlési választások

A 4 évvel ezelőtti választások során az ország
gyűlési képviselők választása kétfordulós 
volt.

Az idei évben az országgyűlési képviselők vá
lasztása egyfordulós lesz.

Korábban 176 egyéni választókerület volt.

Az országgyűlési képviselők létszámával ará
nyosan a választókerületek száma is csökkent, 
106 egyéni választókerület került meghatáro
zásra.

Az országgyűlésben eddig 386 mandátum ke
rült kiosztásra.

2014től lecsökken a mandátumok száma 
199re.

A választás napján kampánycsend volt elren
delve (szombat 0 órától vasárnap 19 óráig)

Idén nincs kampánycsend, de a választás ide
je alatt nem lehet választási gyűlést tartani, 
illetve a szavazókör bejáratától számított 150 
méteren belül (közterületen) tilos mindenféle 
kampánytevékenységet folytatni.

A jelöltajánlás kopogtatócédulával történt.

A jelöltajánlás a választási irodák által hitele
sített ajánlóíveken aláírásgyűjtéssel történik. 
Jelöltajánlásra 2014. február 17. és 2014. 
március 3. között van lehetőség. Egy válasz
tópolgár több jelöltet is ajánlhat, egy jelölt 
viszont csak egy ajánlással támogatható. Az 
ajánlás nem vonható vissza. A sikeres jelöltál
lításhoz 500 érvényes jelölés szükséges.

A magyarországi lakcímmel nem rendelkező 
választópolgárok nem szavazhattak.

A magyarországi lakcímmel nem rendelkező 
választópolgárok regisztráció után, levélben 
szavazhatnak.

Más választókerületbe történő átjelentkezés
kor az új választókerület jelöltjeire lehetett 
szavazni.

Más választókerületbe történő átjelentkezés
kor az eredeti lakóhely szerinti választókerü
let jelöltjeire lehet szavazni.

Szavazni változatlanul a szavazás napján, 2014. április 6án 6 órától 19 óráig lehet.

A választópolgárok számára két szavazólap kerül átadásra. 
(a magyarországi lakcímmel rendelkezők részére)

Szavazni két, egymást metsző vonallal lehet.

A magyarországi lakcímmel rendelkező, külföldön tartózkodó választópolgárok a külképvise
leteken szavazhatnak. 

A parlamentbe jutási küszöb (az egyedül induló pártoknak) változatlanul 5%.

Mint az már közismert idén Magyaror-
szágon három választás is lesz. Először 
április 6-án szavazunk a parlamenti kép-
viselőkről, majd még tavasszal, várhatóan 
májusban az Európai Uniós képviselők-
ről, és végül ősszel a helyi önkormányzati 
képviselőkről.

Köztudott, hogy sok minden megvál-
tozott a választási eljárásban, hogy csak 
mást ne említsünk, idén már csak egy for-
dulós az országgyűlési választás. Az aláb-
biakban közöljük a Helyi Választási Iroda 
tájékoztatóját, amely a leglényegesebb 
tudnivalókat tartalmazza.

Változások a választási eljárásban
A választás jogszabályi háttere megválto-
zott a választási eljárásról szóló 2013. évi 
XXXVI. törvény hatálybalépésével. Az 
alábbi táblázat összefoglalja a legfonto-
sabb változásokat. 

A választással kapcsolatban további in-
formációk a www.valasztas.hu, valamint 
a www.hajdunanas.hu/valasztas webcí-
men találhatóak.

Hajdúnánás Város Helyi 
Választási Iroda

Projektnyitó a Kőrösiben

VII. Megyei Mese- és Prózamondó Fesztivál
Vörösmarty Mihály Általános Iskola és 
AMI szervezésében 2014. január 24-én 
került megrendezésre a Szabó Magda em-
lékére rendezett VII. Megyei Mese-és Pró-
zamondó Fesztivál, ahová Debrecenből, 
Ebesről, Nádudvarról és Hajdúnánásról 
érkeztek gyerekek. Egy kellemes, meghitt 
hangulatú délutánra gyűltek tehát össze 
a prózát kedvelő gyerekek. Míg az 5. és 
6.osztályosoknál a mesék voltak a legnép-
szerűbbek, a nagyobbak bátran nyúltak a 
novellákhoz, regényrészletekhez, de egy-
egy kedves mese azért náluk is megszólalt. 
Különös képzeletbeli utat jártak be a sze-
replő gyerekek és vendégek: Mátyás király 
udvarából az elefántok és teknősök birodal-
mába, majd Móricz Zsigmond, Fehér Klá-
ra, Szabó Magda és Nógrádi Gábor, Illyés 
Gyula írásaiba is bepillantást nyerhettünk.

Három kategóriában a következő ered-
mények születtek:

5. osztály: Máró Hanna arany minősí-
tés, Puskás Fanni arany minősítés

6. osztály: Csuja Bendegúz ezüst mi-
nősítés, László Andrea ezüst minősítés, 
Varga Fruzsina ezüst minősítés

7. és 8. osztály: Csiszár Milán arany 
minősítés, Péter Anna arany minősítés, 
Zubor Boldizsár arany minősítés

A beleélő képesség és az érzelmek be-
mutatása miatt kaptak szóbeli dicséretet 
versenyzőink. 

A felkészítő tanárok: Hádáné Kéki 
Mária, Szabó Éva, Vargáné Papp Júlia, 
Veressné Fehér Erzsébet.

Daróczi Ildikó
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Holtomiglan –
holtodiglan
A Házasság Hete

Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja

A házasság hete mozgalom – amelyhez 
immáron huszonegy ország csatlakozott 
– tizenhét éve az Egyesült Királyságból 
indult. Magyarországon 2014-ben nyol-
cadik alkalommal veszi kezdetét a házas-
ság értékeit hangsúlyozó kezdeményezés. 
Idén a házasság hete február 9–16.-ig 
tartott. 

A házasság hete olyan széles körű ösz-
szefogásra törekszik, mely gyakorlati 
példamutatással, tudományos kutatások 
eredményeivel, bibliai és erkölcsi érvek-
kel támasztja alá a házasság örökkévaló 
értékét. Bátorít minden olyan helyi kez-
deményezést, amely hidat épít az adott 
közösség környezetében élő házaspárok 
és családok felé, amely segíti életüket, 
boldogulásukat. Nyíltan beszél a házasság 
mindennapi valóságáról, örömeiről és fe-
szültségeiről. 

A házasság hete alkalmából Lackner Pál 
evangélikus püspök Budapesten tartott 
előadásán a kapcsolatok nehézségein át-
ívelő szeretetről beszélt. „A párkapcsolat-
ban meglévő konfliktus alapvetően nem 
baj, sőt, természetes. A nehézségek keze-
lését azonban tanítani és tanulni szüksé-
ges, hogy azokon úrrá tudjunk lenni.” Az 
evangélikus püspök kifejtette, hogy ez a 
tanulási folyamat azonban sohasem te-
kinthető lezártnak, hiszen mindig vannak 
újabb és újabb súrlódások, amelyeknél a 
másikra tapintattal és figyelemmel szük-
séges viszonyulnunk. A püspök egyúttal 
arra is felhívta a figyelmet, hogy amíg a 
mai fogyasztói társadalom azt mondja, 
hogy ami nem működik azt el kell dob-
ni, addig a keresztyén értékrend arról tesz 
tanúságot, hogy kapcsolatainkat szeretet-
tel és odafigyeléssel meg lehet javítani. 
Lackner Pál Winston Churchill egyik 
mondásának parafrázisaként elmondta: 
„A házassághoz is energia, idő és befekte-
tés szükséges, de nincs jobb ennél.”

Mivel a negatív hír eladhatóbb, ezért a 
jóról, a házasság értékeiről nehezebb hírt 
adni. Ugyanakkor tudnunk kell és hir-
detnünk, hogy a család a kulcsa az ép és 
egészséges társadalomnak.”

A házasság intézménye minden sta-
tisztikai adat ellenére sincsen válságban. 
A házasság Isten ajándéka, amely meg-
erősíti és összeköti az elköteleződést vál-
lalókat.

Szabó Endre

Az Országgyűlés 2000. június 13-án el-
fogadott határozatával minden év febru-
ár 25-ét a Kommunizmus Áldozatainak 
Emléknapjává nyilvánította. Mint isme-
retes 1947-ben ezen a napon Kovács Bé-
lát, a Független Kisgazdapárt főtitkárát a 
megszálló szovjet hatóságok jogellenesen 
letartóztatták, majd a Szovjetunióba hur-
colták. Letartóztatása az első állomása volt 
annak az eltervezett folyamatnak, amely 
során a kommunista párt az ellenszegülők 
kiiktatásával a totális egypárti diktatúra 
kiépítése felé haladt. A kommunista dik-
tatúrák halálos áldozatait világviszonylat-

ban 100 millióra becsülik. Kelet-Közép-
Európában a számuk eléri az 1 millió főt. 
Ennyien vesztették életüket éhínségben, 
kényszermunkatáborban, vagy kegyet-
len kivégzés által. Jóval többre tehető 
azonban azok száma, akiket a diktatúra 
hétköznapi valósága testileg és lelkileg 
megnyomorított. A rendszer áldozata 
volt az is, akit vallattak és kínoztak, akit 
megbélyegeztek, akit kirekesztettek vagy 
börtönbe zártak, akit csoport- vagy vallási 
hovatartozása miatt üldöztek; minden-
ki, akit megfosztottak a szabad cselekvés 
és választás lehetőségétől. Ezen a napon 

A Magyar Innovációs Szövetség, a Ma-
gyar Fulbright Bizottsággal és az Ame-
rikai Egyesült Államok Nagykövetségé-
vel együttműködve, 2014. januárjában 
folytatta a Meet the scientist – Találkozás 
tudósokkal elnevezésű tudomány-nép-
szerűsítő programját. A budapesti nyitó 
rendezvény után Hajdúnánáson dr. Pócsi 
István, a Debreceni Egyetem professzora 
tartott előadást Omikák a modern biológi-
ában címmel. Mint Garay-Tóth Jánostól, 
a Magyar Innovációs Szövetség kommu-
nikációs igazgatójától megtudtuk, a ran-
gos program már éppen ötödik éve járja 
az országot. A szervezők célja a műszaki és 
természettudományok, illetve az amerikai 
tanulmányi lehetőségek népszerűsítése 
magyar középiskolások körében.

A Kőrösi Gimnáziumban nagy hagyo-
mánya van a magasszintű természettu-

dományos oktatásnak, hiszen éppen 
folyamatban van az Öveges – program 
végrehajtása, így az iskola vezetése igen 
nagy megtiszteltetésnek vette a felkérést, 
amelyet még az elmúlt év vége felé kaptak. 
Mint kiderült, a neves előadó, dr. Pócsi 
István egykor a gimnázium tanulója volt, 
1979-ben érettségizett, és igen nagy öröm-
mel érkezett egykori alma materébe. Mint 
elmondta, nagyon nagy szeretettel gondol 
vissza egykori iskolájára, a tanári karra, 
így osztályfőnökére, Szabóné Tóth Irén 
tanárnőre, B. Kiss Zsigmond tanár úrra, 
Juhászné tanárnőre, akik igazán megsze-
rettették vele a természettudományokat. 
Hogy tudományterületén olyan kiváló 
eredményeket ért el, az valószínű itt, a haj-
dúnánási gimnáziumban gyökerezett, ahol 
tág terük nyílt a merészebb kísérletezések-
re is. 2010-ben Fulbright-ösztöndíjasként 

Rangos programra került sor a Kőrösi Csoma Sándor Gimnáziumban január 29-
én. A Magyar Innovációs Szövetség szervezésében dr. Pócsi István, az MTA dokto-
ra, a Debreceni Egyetem TTK Mikrobiális Biotechnológiai és Sejtbiológiai Tan-
szék vezetője, korábbi Fulbright-ösztöndíjas tartott előadást Omikák a modern 
biológiában címmel. A program második részében a Csodák Palotája munkatársa 
az előadáshoz kapcsolódó, látványos kísérleteket mutatott be a fiataloknak.

Tudós vendég az egykori alma materben
Dr. Pócsi István előadása a Kőrösi Gimnáziumban

Diktatúráktól, vérzivataros évtizedektől terhes huszadik századunk bővelkedett 
mindazon rémségekben, amelyeket csak el lehet követni az emberiség, az emberi-
esség ellen. Két világégés, náci és kommunista diktatúra, emberáldozatok százmil-
liói. Megnyomorított, kifosztott, szülőföldjükről elűzött családok, börtönökben, 
lágerekben, kényszermunkatáborokban szenvedők, elpusztult embermilliók. Em-
léknapok sorakoznak egymásután, szinte nincs hónap, hogy ne lenne mire em-
lékezni, kegyelettel fejet hajtani. Mementók sorjáznak, hogy soha ne felejtsünk. 

idézzük mindazok emlékét, akik az erő-
szakrendszer áldozataivá váltak, családtag-
jaikra és szeretteikre, akiket a kommunis-
ta rezsim meghurcolt és kiszolgáltatott. 

Hajdúnánáson az alábbi programok 
mentén emlékezhet a város lakossága 
február 25-én: 

14:00 Megemlékezés és koszorúzás a 
Wass Albert emléktáblánál, a Reformá-
tus Általános Iskolánál 
14:30 Döbrentei Kornél: A kommuniz-
mus áldozatai – Kéky Lajos Városi Mű-
velődési Központ színházterme
16:00 Koszorúzás Tedejen a deportál-
ták emlékművénél
Tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy 
15:45 buszjárat indul Tedejre a műve-
lődési központ parkolójából, és ingye-
nesen vehető igénybe.

1979-ben egy „fordított napi” órán

néhány hónapot tölthetett el az Amerikai 
Egyesült Államokban, az Oklahomai Ál-
lami Egyetemen, amely meghatározó volt 
kutatásai továbbfejlesztésében.

A sejtbiológia, a biotechnológia korunk 
hihetetlen távlatokat rejtő tudományterü-
lete. Művelőitől azonban mérhetetlen fe-
lelősséget követel, hiszen az eredmények 
egyaránt fordíthatók az emberiség javára 
és kárára egyaránt. Gondoljunk csak a so-
kat emlegetett génmódosított növények 
elleni küzdelemre. Ám ez a tudomány 
hozhat akár áttörést egyes, ma még gyó-
gyíthatatlan betegségek esetében is. 

Az előadás játékos, látványos bemu-
tatóval zárult. Pataki Attila, a budapesti 
Csodák Palotájának munkatársa a száraz 
jég és a cseppfolyós nitrogén, azaz a fo-
lyékony levegő felhasználásával számtalan 
kísérletet mutatott be, sokszor bevonva 
hallgatóságát. Garay-Tóth úr zárszavában 
ismét szívből ajánlotta a diákok figyelmé-
be a természettudományos szakokat, hi-
szen az érdeklődő, tehetséges, szorgalmas 
fiatalok előtt olyan lehetőségek nyílnak, 
nyílhatnak meg, amelyre még talán ál-
mukban sem gondoltak.

(HNU)

Látványos kísérletek a gimnázium dísztermében 2014.

Lakodalmi menet a 70-es években
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Tisztelt Méhészek!
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a méh-
állományok védelméről és a mézelő mé-
hek egyes betegségeinek megelőzéséről 
és leküzdéséről szóló 70/2003. (VI. 27.) 
FVM rendelet értelmében 2014. február 
28-ig a méhészkedésüket (méhtartást), 
amennyiben azok tartási helye Hajdú-
nánás város közigazgatási területén van, 
nyilvántartásba vétel céljából be kell je-
lenteniük. 

Tájékoztatásul közöljük, hogy az újon-
nan kezdett méhészkedést nyilvántartásba 
vétel végett a tevékenység megkezdésétől 
számított 8 napon belül szintén be kell 
jelenteni. 

A bejelentéshez nyomtatvány a Haj-
dúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 
Városfejlesztési és Gazdálkodási Irodá-
jában (4080 Hajdúnánás, Köztársaság 
tér 1. szám) igényelhető, illetve www.
hajdunanas.hu honlapról letölthető.

Hajdúnánás 
Városi Önkormányzat 

TAVASZI LOMTALANÍTÁS
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, 

hogy a „Tavaszi lomtalanítási akció”

Hajdúnánáson 2014. április 5-én (szom-
baton) történik és ekkor szállítják el a 
Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Non-
profit Kft. járművei a lomnak minősülő 
hulladékot.

Az ingatlanon összegyűlt, feleslegessé 
vált, kisebb terjedelmű bútordarabokat, be-
rendezési tárgyakat valamint rongyot, ru-
hát, falevelet, virágmaradványokat, egyéb 
kommunális hulladékot zsákba vagy 
gyűjtőedénybe – melynek súlya darabon-
ként nem haladja meg a 30 kg-ot – tegyék 
ki a megszokott helyre a közterületen.

Kérünk minden érintettet, hogy a lom-
talanítási akció napján legkésőbb reggel 
6,00 óráig helyezzék ki az elszállítani kí-
vánt hulladékot.

Hajdúsági Hulladékgazdálkodási 
Nonprofit Kft.

Pályázati felhívás
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Jegy-
zője pályázatot hirdet a Hajdúnánási 
Közös Önkormányzati Hivatal pályá-
zatkezelő ügyintézői álláshelyének be-
töltésére

A közszolgálati jogviszony időtarta-
ma: 2014. április 1-től kezdődő határo-
zatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: 4080 Hajdúná-

nás, Köztársaság tér 1.
A közszolgálati tisztviselők képesítési 

előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. 
rendelet alapján a munkakör betöltője 
által ellátandó feladatkörök: pályáza-
tok előkészítése, megnyert pályázatok le-
bonyolítása, koordináció a pályázatban 
közreműködő partnerekkel, a projektme-
nedzsment tagjaival, az egyes pályázatok-
ra vonatkozó jogszabályi, pályázati előírá-
sok betartása. 

Jogállás, illetmény és juttatások: 
A jogállásra, az illetmény megállapítására 
és a juttatásokra a közszolgálati tisztvise-
lőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 
(Kttv.) rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: 
 egyetemi, vagy főiskolai szintű közgaz-

dasági felsőoktatásban szerzett szak-
képzettség; egyetemi szintű műszaki 
felsőoktatásban szerzett szakképzettség; 
egyetemi vagy főiskolai szintű végzett-
ség és pénzügyi számviteli, számítás-
technikai felsőfokú szakképesítés,

 számítógépes felhasználói ismeret 
(Word-, Excel-, internet-használat),

 magyar állampolgárság,
 büntetlen előélet,
 közigazgatásban eltöltött szakmai gya-

korlat.
A pályázat részeként benyújtandó 

iratok, igazolások:
 három hónapnál nem régebbi erkölcsi 

bizonyítvány,
 iskolai végzettséget, szakképesítéseket 

igazoló dokumentumok másolata,
 fényképpel ellátott szakmai önéletrajz a 

Kttv. 5. mellékletében foglalt adattarta-
lommal.
A munkakör betölthetőségének leg-

korábbi időpontja: 2014. április 1. 
A pályázat benyújtásának határideje: 

2014. március 7.
A pályázati kiírással kapcsolatosan in-

formációt dr. Kiss Imre jegyző nyújt, az 
52/381-411/104 mellék telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Hajdúná-

nási Közös Önkormányzati Hivatal címé-
re történő megküldésével (4080 Hajdú-
nánás, Köztársaság tér 1.).

Kérjük a borítékon feltüntetni az adat-
bázisban szereplő azonosító számot: 2433–
1/2014., valamint a munkakör megneve-
zését: pályázatkezelő ügyintéző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírá-
lásának módja, rendje:

A pályázókat Hajdúnánás Városi Ön-
kormányzat Jegyzője hallgatja meg. 

Ezt követően történik a jegyző döntése 
alapján – a polgármester egyetértésével – 
az ügyintéző kinevezése.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, 
hogy a pályázati eljárást eredményte-
lenné nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 
2014. március 21.

A pályázati kiírás további közzététe-
lének helye, ideje: w.w.w.hajdunanas.hu 
– 2014. február 14., Hajdúnánási Újság 
– 2014. február 21.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpont-
ja: – 2014. február 14.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemze-
ti Közigazgatási Intézet (NKI).

A pályázati kiírás a közigazgatási szerv 
által az NKI részére megküldött adatokat 
tartalmazza, így annak tartalmáért a pá-
lyázatot kiíró szerv felel.

Hajdúnánás, 2014. február 12.
Dr. Kiss Imre jegyző

Önkormányzati hírek

Furcsa hangokra ébredtem. Tisztán halla-
ni lehetett hangjuk után, hogy „húznak a 
darvak” észak felé. Itt a tavasz? És való-
ban, mindjárt itt van. Ez aztán felcsigáz 
bennünket, mert rádöbbenünk, hogy a 
kis kertünkben egyre több tennivalónk 
van. Mindőnk álma az, hogy egy szép, 
de egyben hasznos környezet övezzen 
bennünket. Korai tennivalókról szóljunk 
először. Az idő enyhülésével véget ér kin-
ti növényeink nyugalmi időszaka. Éppen 
ezért fagymentes időszakban igyekezzünk 
megmetszeni úgy gyümölcs-, mint díszfá-
inkat és bokrainkat. A metszés után pedig 
következhet a lemosó permetezés. Bősé-
ges lével permetezzünk, hogy az áttelelt 
kór- és károkozók elpusztuljanak. (kén és 
réz tartalmú szerek rovarölő szerrel kom-
binálva)

A következő fontos feladat, hogy meg-
vizsgáljuk kertünk talaját. Ha úgy tapasz-
taltuk, hogy nem nőnek megfelelően a 

növények, nem hozzák megfelelő meny-
nyiségben virágjaikat, akkor a kert tala-
jával is gond van. Egy jó minőségű kerti 
talaj lélegzik, tele van ásványi anyagokkal 
és milliónyi élőlénnyel is. Ha túl adagol-
juk a tápanyagot, ezeket a hasznos szer-
vezeteket is pusztíthatjuk. Ezért kell meg-
jegyeznünk a legfontosabb tudni valókat. 
Meg kell ismernünk saját kertünk talaját. 
Egyszerű mérő eszközökkel mérhetjük a 
talaj pH értékét. Mellettük ott vannak a 
földi giliszták és egyéb rovarok, amelyek 
besegítenek a talaj „forgatásába”. Bánjunk 
tehát óvatosan a tápanyag pótlásával.  
A kombinált műtrágyákból 2–3 dekát ad-
junk négyzetméterenként. A szerves trá-
gya mennyisége: 4–10 kg/nm. Alaposan 
be kell őket dolgozni a talajba. Ma már a 
szükséges anyagok szakáruházakban meg-
találhatók. A hozzáértő eladóktól pedig 
hasznos tájékoztatást kaphatunk.

Gut István

Ötödik alkalommal szervezte meg a 
Móricz Pál Városi Könyvtár a Törd a fe-
jed című rejtvényfejtő versenyét február 
7-én.

A vetélkedőt az alsó- és felső tagoza-
tos tanulók részére, két korosztályban 
hirdették meg. Népes számú versenyző-
gárda jelentkezett, hiszen 10, három fős 
csapat töprengett a különböző, változa-
tos fejtörők megoldásán. 

A rejtvények széles skálán mozogtak 
és alapos tájékozottságot igényeltek a 
gyerekektől. Így volt betű és képrejtvény, 
szólások és közmondások, hagyományos 

keresztrejtvény, és bűvös négyzet. A rejt-
vényfejtés igen kedvelt a diákok köré-
ben és nagyon hasznos időtöltés, hiszen 
egyrészt ismeretekben növel, másrészt 
fejleszti a logikát, a térlátást, az általános 
műveltséget, az asszociációs képességet.

A nemes versengést a kicsik közül a 
Bocskai Iskola 4. a osztályát képviselő 
Nagy Zoltán, Varga Donát, Memaj Sinan 
összeállítású csapat nyerte. 

A felső tagozatosoknál szintén Bocska-
is győzelem született; a Fehér Gyöngyi, 
Hodik Lilla és Balogh Kincső összeállí-
tású, 7. osztályos csapat képviseletében.

Január 4–5 dr. Kiss Márton
Január 11–12 dr. Szabó Péter
Január 18–19 dr. Adorján Nándor
Január 25–26 dr. Kiss József

Február 1–2 dr. Tóth István
Február 8–9 dr. Kiss Márton
Február 15–16 dr. Szabó Péter
Február 22–23 dr. Adorján Nándor

Március 1–2 dr. Kiss József
Március 8–9 dr. Tóth István
Március 15–16 dr. Kiss Márton
Március 22–23 dr. Szabó Péter
Március 29–30 dr. Adorján Nándor

Hajdúnánás, 2014. január 2.
dr. Adorján Nándor

Anyakönyvi hírek

3 Áfra Zoé 3 Béres Mira
3 Bónis Bertalan 3 Pók Levente

1 Balogh Andrásné
1 Bakó Imre László
1 Bodnár Miklós
1 Csorvási Imre
1 Dobos István
1 Fazekas Lajos
1 Gyulai Gábor
1 Nagy Lajos
1 Nagy Sándor Jánosné
1 Nábrádi Lajosné

1 Pesely Antalné
1 Rádai Józsefné
1 Szabó Lajosné
1 Szilágyi László
1 Timári Lászlóné
1 Tóth János
1 Tóth Józsefné
1 Tóbiás Gábor
1 Török Antal

Akiktől 2014. januárjában búcsút vettünk:Köszöntjük Hajdúnánás legifjabb lakóit!

Február a kertben 

Törd a fejed! – rejtvényfejtő verseny 
a városi könyvtárban

Állatorvosi hajdúnánási
hétvégi ügyelet



5Hajdúnánási Újság2014. február 20.

Hagyomány
Lassan véget ér az idei farsangi időszak. 
Lezajlottak a ma már ismét eseménybe 
számba menő társasági bálok, lassan elér-
kezik húshagyó kedd, majd hamvazószer-
da és elkezdődik a bőjti időszak.

Húshagyókedd a farsang utolsó napja. 
Neve szerint ezen a napon esznek utoljára 
húst a nagyböjt kezdete előtt, mely Jézus 
40 napos sivatagi böjtjének emléke tanítói 
szolgálata előtt. Időpontja a húsvét napjá-
tól függ (a naptári napok számát tekintve 
a húsvétvasárnap előtti 47. nap). A húsha-
gyókedd a megelőző hétfővel és vasárnap-
pal együtt a farsang farkát (háromnapok, 
farsangháromnapok) alkotják. Erdélyben 
elterjedt neve még a farsangkedd, a csán-
góknál húshagyási kedd Nagyváty baranyai 
faluban a madzaghagyókedd, mely arra utal, 
hogy ezután már semmilyen élelem nem lóg 
a madzagon. Ez a nap idén március 4.

Ezt követi hamvazószerda, (idén márci-
us 5.) amely a farsang utáni nagyböjt első 
napja. A 4. századtól az ősegyház főben-
járó bűneit elkövető és feloldozásra váró 
ún. bűnbánók ezen a napon nyilvánosan 
mezítláb, zsákszerű ruhában vonultak be 
a püspök vezetésével a templomba, ahol 
a püspök megszórta fejüket hamuval, 
kirótta a penitenciát, meghintette őket 
szenteltvízzel és kiutasította őket a temp-
lomból, ahová egészen a nagyböjti időszak 
végéig nem mehettek be, csak a templom 
ajtajában állhattak, ahol kérték a hívek 

imádságát, végül nagycsütörtökön nyertek 
feloldozást. A 10. századtól megáldották a 
hamut is, melyet az előző évi virágvasárnap 
barkájából hamvasztottak. A nyilvános ve-
zeklés megszűnte után a hamvazás szertar-
tása a nagyböjti időszak általános beveze-
tőjévé vált. A mai szokás szerint a hamut a 
hívő homlokára rajzolja a pap, vagy a fejére 
szórja, emlékeztetve, hogy porból vagyunk 
és porrá leszünk újra. Ez a nap szigorú 
böjt a római katolikus vallás szerint, a 18. 
századig ezen a napon csak napi egyszeri 
étkezés volt megengedett, de a húst, tojást 
és tejtermékeket el kellett hagyni. A mai 
szabályok szerint már háromszor lehet ét-
kezni, de csak egyszer lehet jóllakni, a hús 
pedig 14 éves kortól nem fogyasztható. 

Van még egy nevezetes nap ezen idő-
szakban, ez pedig a Torkoscsütörtök. Külön-
böző nyelvterületen különböző időpontra 
esik, több helyen két torkoscsütörtököt is 
tartanak. Az első a farsangi időszak utolsó 
csütörtöke, amikor még a nagyböjt kez-
dete előtti héten a farsangi jólétet nagy 
mulatozással búcsúztatják. Erre utal, hogy 
egyes helyeken ezt a hetet kövérhétnek 
vagy zabálóhétnek is nevezik. A második 
torkoscsütörtök, vagy csonkacsütörtök a 
hamvazószerda utáni csütörtöki nap, ami-
kor a böjtöt egy napra felfüggesztik, hogy 
a húshagyó keddről megmaradt ételek ne 
vesszenek kárba, és a hamvazószerda szi-
gorú böjtje után elfogyaszthassák.

A nánási településsel, házzal kapcsolatos 
népnyelvi adatokat szedtem egy csokorba, 
megjegyezve, hogy a szavakat nem fone-
tikusan írom. Nánáson belterületet (belső-
ség) és külterületet (határ) különböztettek 
meg. A belterület eredetileg az árkon be-
lüli részt, a lakóházak helyét jelentette. Az 
árok a Szeles kocsmától a polgári kapuig, 
innen a Szentmihályi kapuig, innen pedig a 
dorogi kapuig húzódott. Az árok belső olda-
lára hányt föld, amin szinte áthatolhatat-
lan lícium- és szederbozót élt, volt a gerád.  
A gerád olyan sűrű volt, hogy nem lehe-
tett, de nem is kellett időről időre meg-
ásni. Csak a kapukat ásták meg időnként, 
azokat a helyeket, ahol az út (utak) ki-
ment a városból, illetve ahol bejött, hogy 
könnyen lehessen közlekedni. Kapuk 
azonban nem voltak, ajtókat sem állítot-
tak, legalább is az emlékezet nem tud ró-
luk, de írásos nyomuk sincsen.

A gerádon belül álltak a porták, amiket 
eleink az első osztáskor ültek meg, vagy 
ahová leszálltak. A porták nem telkek és 
nem is házhelyek. A telek és a házhely egé-
szen új szó a nánási szóhasználatban, jelez-
ve, hogy a város társadalmi fejlődése nem 
a telekrendszerre épülő jobbágyközösség 
kereteiben ment végbe, hogy a porta nem-
csak a lakóház helye, hanem sokkal több 
annál, jogi alapja a kiváltságos állapotnak, 
amihez több jogi, birtoklási járulék kötő-
dött. Mint pl. a kertjog, a legeltetési jog, 
szabadmeneteli jog a hidakon, réveken és 
a vámokon. Ilyen megvilágításban mind-
járt másként értelmezzük ezt a mondatot: 
„Jóna koma portáján a ház helye nem úgy 
esik, hogy sorjázzon a köz többi házával.  

A portákat nem utcák, hanem közök és 
zugok választották el egymástól. Az út, 
utak a városon átmenő, Nánást a kör-
nyékbeli településekkel összekötő utak 
voltak csak. Ezzel függ össze a nánási 
népnyelvben az utazik ige, illetve az uta-
zó főnév jelentése. Az, aki a közökben, a 
zugokban forgolódik, jön-megy a város-
ban fel s alá, lődöröghet akár egész nap is, 
mégsem utazik és nem is utazó. Utazni 
csak az utakon lehet, egyik helységből a 
másikba és még tovább menve. A nánási 
ház vert fundamentumra (döngölt agyag) 
épült, esetenként rakott ház volt, azaz a 
fala fecskerakásosan készült. A rakott ház, 
méginkább a rakott kamra, a rakott pad 
kifejezésnek van egy másik jelentése is: tele 
van portékával, éléssel, mindenféle hemmi-
hummival, nemcsak szegényes vacok van 
benn, meg oldala sincs hombár (azaz üres), 
hanem rakott kürtőalja, rakott kisház, ra-
kott nagyház, rakott almáriom, rakott hom-
bár. A hombár a kamrába beépített egyes 
vagy kettes, esetleg több rekeszes – fiókos 
– fa (deszka) gabonatároló volt. A rakott 
melléknév különben még sok más jelenté-
se is van. Rakott kemence (boglyakemence) 
a házban, rakott a spór is (falba rakott spar-
helt) mellette, de mára már kirakták őket. 
A módosabb gazdák mintegy másfélszáz 
éve köves fundamentomra húzott fallal épít-
keztek. A vályog-, a téglafalat felhúzták.  
A kőfundamentumú, húzott falú házat 
(kamrát) nem lehetett megásni. A vert fun-
damentumú rakott falú házat bizony sok-
szor megásták a tolvajok és elvitték az elvi-
hetőt: szalonnát, sonkát, zsákbúzát, lisztet: 
vagyis kirámolták, kipucolták a kamrát.

Az egykori Hajdúnánási Fórum első egy, másfél évében több-kevesebb rendszeres-
séggel jelentek meg Prof. Dankó Imre tollából hajdúnánási gyűjtésű népszokások, 
néphagyományok. Úgy gondoltuk, nem lenne hiábavaló dolog, ha ebben az évben 
közreadnánk a 35 évvel ezelőtt megjelent írásokból. Elsőként a nánási népnyelvvel 
foglalkozó kiváló tudós, a málenykij robotra elhurcolt és Belciben elpusztult Szi-
lágyi Lászlóra emlékezünk, aki talán ha szerencsésebb történelmi időben élt volna, 
akár még köztünk is lehetne, hiszen éppen idén lenne 95. éves. 

Dankó IMre: nánási népnyelv, Szilágyi László emlékezete 1. rész

Farsang farka – húshagyó keddtől torkos csütörtökig

Ez év novemberében lesz 70 esztendeje 
annak, hogy Hajdúnánás civil lakossá-
gának jelentős részét 1944. november 
elején a bevonuló szovjet katonák össze-
gyűjtötték és a Szovjetunióba szállították 
málenkij robotra, azaz kényszermunkára. 
Hónapok óta zajlik egy olyan gyűjtési 
folyamat, melynek eredményeként az 
utókor számára szeretnénk összegyűjteni 
azokat a dokumentumokat és visszaem-
lékezéseket, melyek az 1944. november 
3-án történt elhurcolással kapcsolatosak. 
A dokumentumokat és a visszaemléke-
zéseket könyv alakban fogjuk megjelen-
tetni, hogy megőrizhessük az elhurcoltak 
arcát és egyéni tragédiájukat, kiegészítve 
ezzel a Hadas Ferenc által megírtakat.

Kérem azokat a hozzátartozókat, akik 
őrzik még a málenkij robotra elhurcolt ál-
dozatok fényképét és a hozzá kapcsolódó 

Múzeumi felhívások

Zámbó Sándor fiakkere a Szülőotthon udvarán

adatokat, történetet, hozzák be a múze-
umba.

Hajdúnánás társadalma még nem is 
olyan régen lovas szekereken és féderes 
talyigákon közlekedett. Szeretnénk a 
múzeum számára összegyűjteni az olyan 
fényképeket, melyeken szekeres, illetve 
talyigás fogatok, konflisok láthatók. Kér-
jük azokat, akik rendelkeznek ilyennel, 
hozzák be számunkra lemásolásra.

Címünk. Helytörténeti Gyűjtemény. 
Bocskai u. 13.

Köszönettel: Buczkó József igazgató

PROGRAMAJÁNLÓ:
NŐNAP
2014. március 8. (szombat)

Kedves házasulandók 
	Ti megálmodjátok esküvőtöket, 
 mi valóra váltjuk!
	Foglaljátok le időben rendezvénytermünket!
	Ideális helyszín, profi kiszolgálás, 
 mérsékelt árak!

Vállaljuk: 
születésnapok, névnapok, évfordulók, osztály-
találkozók és konferenciák lebonyolítását is! 

Továbbra is rendelhetőek kedvenc táljaink:
Hajdúkapitány-tál, Bocskai-tál elvitelre is!

BOcsKAi 
Étterem És sörözŐ

Hívjanak BennünkeT!

4080 Hajdúnánás, Fürdő út 3. • Tel.: 06-30/871-5771
e-mail: termalpanzio@nanaskabel.hu • www.bocskaietterem.hu

SZÉP-kártyát, Étkezési 
utalványokat, Bocskai 
koronát is elfogadunk!

előzetes asztalfoglalás
szükséges!
Részletek a honlapunkon!

 Február 25. (kedd) a Kommunizmus 
Áldozatainak Emléknapja. Megem-
lékező beszédet mond: Szólláth Tibor 
polgármester.

 Március 1. (szombat) 14:00 Városi 
Gyer mekfarsang. 

 Március 7. (péntek) a Kárpátia zenekar 
koncertje. Előzenekar: Radar együttes. 
Kapunyitás: 19 óra Jegyek elővételben: 
2500 Ft, a helyszínen: 2800 Ft.

 Március 7. (péntek) Városi Nőnap
 Március 8. (szombat) Nánási Focisuli 

Bál

 Nemeztanfolyam kezdőknek. 5 al-
kalom. Péntekenként 16 órától 19 
óráig. Témák: labda, virág, zsinór, 
sík nemez (kép, hajpánt, öv), báb, 
szütyő, mobiltok, táska), ékszerek, 
öltözékkiegészítők. Minimum 4 fő. 
Ára: 4000 Ft/alkalom, ami tartalmazza 
a felhasznált anyagot is. A tanfolyam 
februárban indul. Tanfolyamvezető: 
Papp Anita. Jelentkezni február 20-
ig lehet a művelődési központban 
Szólláth Zoltánnál.

Programajánló Kéky Lajos Városi Művelődési Központ
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A minapi közmeghallgatáson az egyik 
hozzászóló kissé furcsa, ám nem elveten-
dő dolgot említett az oktatás kapcsán; 
nevezetesen azt, hogy nyíladozó értelmű 
apróságainkat talán elsőként a helyi törté-
nelemmel kellene megismertetni. A hely-
történet oktatása nem ismeretlen az iskolai 
tantervekben, de tény, hogy nem kap olyan 
teret, mint amilyet talán kaphatna. Csín-
ján próbálok bánni a szavakkal, és inkább 
feltételes módban, hiszen tudom, hogy 

nagyon sok lelkes pedagógus szívügyének 
tekinti szülővárosunk és közvetlen kör-
nyezetének megismertetését tanulóival. 
Számtalan verseny, vetélkedő szerveződik 
e témakörben, de az is igaz, hogy ezekben 
csak néhány kiválasztott gyermek vesz 
részt. Az alábbiakban néhány gondolatot 
közlünk városunk mintegy ötezer évvel 

ezelőtti történelméből. Mint ismeretes, 
Hajdúnánás határában különösen sok 
halom található még ma is. Ezek a kur-
gánok, vagy a köznyelven csak kunha-
lomként emlegetett kiemelkedések fontos 
információkat adnak a sok ezer éve e tá-
jon élt népekről. Ezt erősíti az a tény is, 
hogy 2013-ban alig észrevehető, elkopott 
halom alatt a Lyukas halomhoz hasonló 
népesség nyomait és egy főember sírját 
tárták fel régészek. Ezek a halmok jelentik 

Me g m o n d o m 
őszintén, eszem-
be sem jutott a 
6. valóságshow 
egyetlen részé-
nek a megte-
kintése sem, de 
amikor megtud-
tam, hogy egy 
nánási srác is be-

jutott, mégis oda-kapcsoltam. Igaz, hogy 
mire én idáig jutottam, ő már kényel-
mesen elhelyezkedett, ízes tájszólásával, 
őszinte beszólásaival, s jókor, jó időben 
odabiggyesztett közmondásaival, hason-
lataival már belopta magát nem csak a 
nézők, hanem a villalakó társai szívébe is. 
Ezt csak azért állítom ilyen bátran, mert 
már megnyert egy kiszavazást, és őt vá-
lasztották a villa legőszintébb tagjának. 
Persze voltak kisebb botrányok is, amit 
viszont a média, a sajtó nem mindig úgy 
adott le vagy kommentált,. de erről majd 
máskor. Nézzük inkább a száraz ténye-
ket, amiket nem mástól, mint a – méltán 
büszke – édesanyjától tudok, hiszen sze-
mélyesen kerestem fel.

Bata Krisztián hajdúnánási 21 éves srác, 
a Kőrösi szakközépben végzett gépész sza-
kon. Ezután egy vendéglátós iskolában 
pincérnek tanult, s a sikeres vizsga után 
„csálingerként” próbált elhelyezkedni. 
Volt is munkája, de talán más vizekre sze-
retett volna hajózni, új lehetőségeket ki-
próbálni, s elküldte az életrajzát egy tucat 
helyre – köztük kíváncsiságból, brahiból, 
a valóságshowba is. Négyszer hívták be 
válogatásra, Pestre, majd egyszercsak ka-
pott egy telefont, hogy öltözzön, mert 
bejutott a játékba. Persze nem csak az ő 
élete változott meg, hanem a szüleié is.  
A kiszavazásra természetesen felmentek fi-
uknak szorítani, drukkolni, ám már a be-
járatnál újságírók hada kapta körbe őket 
kérlelve, hogy mondjanak valami botrá-
nyosat, rosszat, vagy legalább számoljanak 
be valami balesetről, ami Krisztiánnal tör-
tént. Hősünk felmenőinek nem sok kellet 
ahhoz, (alma nem esik messze a fájától), 
hogy melegebb éghajlatra küldje az érdek-
lődőket. Azóta a sajtóban is jelenik meg 
róla olyan hír, amin nem tudják, hogy 
sírjanak, vagy nevessenek, hiszen annyira 
valótlan. Egy biztos, a „hajdúsági macsó” 
egyre nagyobb népszerűségnek örvend. 
Az utcán, a kisboltokban rendszeresen 
hallom a kommenteket:

Láttátok, ahogy búcsúzott a kacsától? 
Szinte megsirattam. – így az egyik.

Azzal a lánnyal nem kéne foglalkoznia. 
Van Nánáson szebb is! – így a másik

Nekem azonban az a sztori tetszik, amit 
szintén megbízható helyről hallottam, s 
az utolsó telefonhoz fűződik. Valahogy 
így hangzott:

Gratulálunk Krisztián, bejutottál, dél-
után ott van érted az autó!

Oszt mit vegyek fel? – így Krisztián.
Amiben mondjuk hétvégén elmennél 

bulizni. – hangzott a válasz
Én, ha akarok, mackónadrágban is fel-

megyek bulizni! – vágta rá Krisztián, csak 
úgy nánásiasan. Kócsi Imre

Mit tanuljanak gyermekeink? 
talán környezetünk legrégibb, kézzelfog-
ható történelmi emlékeit, mintegy ötezer 
év távlatából.

Nánási piramisok
Szerte a Kárpát-medencében, de szűkebb 
környezetünkben is, számtalan kisebb-
nagyobb kiemelkedés található a sokszor 
asztalsimaságú tájban, amelyekről nap-
jainkra bebizonyosodott; emberkéz által 
emelt halmok. Ezek a halmok, kurgánok 

több ezer évesek, s bár „koptatják esők, 
szelek, havak-hevek, nyarak-telek” – itt 
állnak ma is, szelíd domborulataikkal, 
mintha az anyaföld buborékot fújt volna 
ezredévekkel ezelőtt. Az eltelt idők alatt 
sokuk áldozatul esett a földművelésnek, 
az útépítéseknek, sokukat földnyerő hely-
nek használták. 

Ezek a kiemelkedések egyidősek az 
egyiptomi piramisokkal, csak anyaguk-
ban és formájukban különböznek. Több 
ezer évvel ezelőtt a növekvő neolitikus né-
pesség az árvízmentes, magasabb hátakon 
alakított ki településeket. Alföldi folyóink 
mentén mindez jól megfigyelhető, ahol 
az egykori népcsoportok által kialakított 
telepek gyöngysorszerűen sorakoznak az 
egykori árvízmentes hátak peremén, de 
mindig vizek közelében. A rézkortól kez-

és központi temetkezésének vizuális interpretációja (grafika: Szinyei Viktor)= Barczi Attila, Horváth 
Tünde, Pető Ákos, Dani János Hajdúnánás-Tedej–Lyukas-halom: egy alföldi kurgán régészeti értékelése és 
természettudományos vizsgálata

dődően, a gödörsíros temetkezések idő-
szakában újabb típusú halmok jelentek 
meg az Alföldön, mégpedig a sírhalmok, 
azaz a kurgánok. 

Hajdúnánás határában mindkettőre 
van példa, de közülük is kiemelkedik a 
Lyukas-halom, ugyanis régészeti feltárás 
során megtalálták az ide mintegy ötezer 
éve eltemetett főember sírjának maradvá-
nyait. A halom a tekintetben is országos 
példa, hogy a feltárást követően megtör-
tént a teljes visszaállítás Hajdúnánás vá-
ros önkormányzatának köszönhetően. A 
város egyébként nagy gondot fordít meg-
őrzésükre, pl. a Köves-halom körüli mint-
egy egy hektárnyi területet megvásárolta, 
hogy ne pusztuljon tovább. Egyébként 
a halmokat több törvény is védi, már az 
1950-es évektől fogva, régészeti, termé-
szetvédelmi, kulturális örökségvédelmi 
okokból. 

A halmokat a pásztornépség is sokszor 
megásta, kincsek után kutatva, ennek 
nyomait szépen lehet látni szinte minden 
halmunk esetében. Dédanyáink, nagy-
szüleink idején sok-sok misztikus történet 
járta tanyázós téli éjszakákon e külön-
leges képződményekhez kapcsolódva a 
„pízásókról”; mesés kincsekről, a Szent 
György éjszakáján fellobogó lidércfények-
ről, amelyek az elásott kincset jelezték. 
Nos, aranyat, ezüstöt, gazdag zsákmányt 
valószínű nem találtak az egykori pénz-
ásók, ettől sokkal értékesebb kincseket 
rejtenek ezek a halmok; azokból a korok-
ból adnak fontos információkat a föld 
vallatóinak, a régészeknek, amikor még 
nem létezett az írásbeliség. 

Rigó Tamásné

Az akácokkal borított Lyukas-halom

Nánási srác a ValóVilágban

„Krisz”, a nánási villalakó

Laci Bácsi Tiszteletére!

Nem mindennapi eseményben volt ré-
szünk 2014. február 3-án. Aszalós Laci 
bácsit köszöntöttük 90. születésnapja al-
kalmából, kedves feleségével együtt.

A Hajdúnánási Nyugdíjas Klub kultu-
rális vezetője, Lukács Józsefné, Inci kö-
szöntő beszédet mondott, majd szerény 
kis ajándékkal, virággal és sok szép kedves 
nótájával köszöntöttük Laci bácsit. Az 
arcán boldogság, szemében örömkönny 
csillogott. Velünk együtt ő is énekelt. Fe-
lejthetetlen élmény volt számunkra is. Az 
ünnepséget a Hajdúnánási Televízió is fel-
vette, csoportos képeket is készítettünk, 
de a szívünkben ez a szép emlék örökre 
megmarad.

Kívánjuk, hogy áldja meg Őt az Isten 
jó egészségben, boldogságban, hogy még 
sok éven keresztül tudjuk őt köszönteni.

A Klub minden tagja nevében: 
Papp Mátyásné
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A Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. 
műköves részlege vállalja:

• komplett egyszemélyes síremlék gyártását akciós 130 000 Ft +áfa áron (a betűvésést az ár nem tartalmazza)

• síremlékek helyreállítását, kiemelését • járda készítését 

• sírhely gondozását • síremlék tisztítását.

Bocskai Koronával történő fizetés esetén 5% kedvezmény!
Érd.: Hajdúnánás, Liliom u. 1. (temetkezési iroda), vagy a 06-30-319-0492-es telefonszámon.

INGYENES EBÉD 
HÁZHOZSZÁLLÍTÁS 

Kemencében készített 
házias ízekkel „A” és „B” 

menü választékkal.
Igény szerint szombat, 

vasárnapra is. 720 Ft adag

SereS erika
Tel.: 06-70/378-0817

Nyitva tartás: Hétfőtől–Csütörtökig 8.00–19.00  Péntek–Szombat–Vasárnap 8.00–20.00

PÁROS KEDD
 Szeretnéd meglepni a szerelmedet? 

 Esetleg közös kikapcsolódásra vágytok? 
 Március 1-től lehetőséged nyílik erre! 

Amennyiben kedveseddel ellátogatsz 
hozzánk az ő belépőjét mi álljuk! 

Öleljük meg egymást, 
szívesen meghitten

 és szeressük egymást úgy 
áld meg az isten.

(Arany János)

KAToNKA SÁNDoR
2014 január 16-án ünnepelték 

90. születésnapját.

Köszöntik: Felesége, gyermekeik, 
unokái és dédunokáik

Korona Patika

www.szimpatika.hu

Tantum Verde menta szopogató tbl. 20x 1490 Ft 1280 Ft
Coldrex MAxgrip mentol és erd. gyüm. italpor 10x 1945 Ft 1670 Ft
Voltaren Dolo 25mg tabl. 20x 1515 Ft 1345 Ft

Bocskai Korona elfogadóhely! 
„A múltba visszanézve valami fáj,
Valakit keresünk, aki nincs már,
Nélküled szomorú, üres a ház,

Most sem hisszük el,
hogy végleg itt hagytál,

Temető csendje ad neked nyugalmat,
Szívünk fájdalma örökre megmarad”

A gyászoló szerető család

GyuLAI GÁBoR
volt Hajdúnánás, Honfoglalás u. 18. 

szám alatti lakos temetésén megjelentek, 
sírjára koszorút-virágot helyeztek, 

bánatunkban osztoztak.

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, akik

Macska ivartalanítási 

AKCIÓ
február és március 

hónapban!

Bővebb információ:
www.nanasiallatorvos.hu

oldalon, vagy személyesen
az Irányi u. 23. alatti 

Állatorvosi rendelőben
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Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy a cikkekben megjelenő, a hirdetések és játékok során felvett személyek személyes adataik az információs önrendelkezésről és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek 
megfelelően kerülnek kezelésre. Az adatok kezelése az érintettek hozzájárulásával történik. Az adatokat a hirdetések közzététele, illetve a játékok lebonyolítása céljából kezeljük, az adatok feldolgozását a Nánás Pro 
Cultura Nonprofit Kft. végzi. Az érintettek felvilágosítást kérhetnek az általunk kezelt személyes adatok köréről, felhasználásuk módjáról és céljáról, és bármikor kérhetik azok helyesbítését, felhasználásuk korlátozását, 
törlését. Kéziratokat és fotókat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. 

Hajdúnánási Református Általános Iskola 
és Óvoda adott helyet a III. Hajdúvidéki 
Kálvin Kupának, amelyet 2014. január 
25-én bonyolítottak le. 

Gacsályi Gábor gyülekezeti lelkipásztor 
házigazdaként a Filippi levélből vett alap-
igével, öröm kívánásával köszöntötte az 
egybegyűlteket.

Öt csapat vett rész a megméretteté-
sen: Hajdúsámson, Nyírábrány, Fülöp 
és Hajdúnánás 2 csapata. A gyülekezeti 
csapatok, egyházi szervezésű sportren-
dezvényhez méltó módon, sportszerűen 
mérkőztek meg egymással. A sorrend a 
következőképpen alakult: 1. Hajdúnánás, 
2. Nánás 2, 3. Hajdúsámson. A torna leg-
jobb játékosa Richter Viktor (Nánás 2) 
lett, a legjobb kapusnak Lovász Krisztiánt 
(Hajdúsámson) választották.

Istennek hálát adva örömmel lehettünk 
együtt a pályán és a testvéri beszélgetések-
ben. 

Kocsis Áron
beosztott lelkipásztor

A horgászat, a pecázás igazából a kedvelt 
nyári elfoglaltságok, időtöltések, közé tar-
tozik. Akik e hobbi, szenvedély, sőt sport 
elkötelezett hívei, azok a telet a szerelékek 
karbantartásával, botok orsók átvizsgá-
lásával, renoválásával töltik. A Hajdúná-
nási Bocskai Horgászegyesület tagjainak 
azonban egy szomorú esemény miatt is 
taggyűlést kellett tartania, ugyanis előző 
elnökük Fazekas Lajos elhalálozott – ki-
nek emlékét örökké megőrzik. Az új meg-
választott elnök Kugyela György lett, aki 
előzőleg titkári pozíciót töltött be 2001. 
óta.

Őt kérdezzük az egyesület jövőjéről, 
terveiről.

– 1954-ben alakultunk, tehát jubilá-
lunk, 60 évesek leszünk az idén. Ezt az 
évfordulót mindenképpen szeretnénk 
méltóan megünnepelni – amennyire le-
hetőségeink engedik. A Téglagyár után a 
Csegei út melletti két tó a miénk (4-es és 
5-ös tónak is hívják). Ahogy a „tehetsé-
günk” engedi, ide telepítünk halakat. Ré-
gebben tudtunk pályázni haltelepítésre, 
de 2012. óta csak állami vizekre lehet be-
nyújtani, s itt az egyik az önkormányza-
té, a másik az egyesület sajátkezelésű vize 
(illetve tulajdona, mert az önkormányzat 
ellenszolgáltatás nélkül engedte át). Tag-
létszámunk régóta stagnál, szerencsére 
nem csökken. Az elmúlt évben 172 fel-
nőtt, 14 fő kedvezményezett (nyugdíjas és 
ifjúsági) illetve 30 gyermek. Ebből is lát-
ható, hogy szerencsére az utánpótlás érik. 
2013-ban telepítettünk tavainkba 700 
kg. pontyot, és 100 kg. amurt. Általában 

a horgászverseny előtt szoktuk ezeket vég-
rehajtani, hogy inspiráljuk a versenyzőket 
is. Terveink között szerepel elsősorban 
minél több bevételt szerezni. Az önkor-
mányzattól is kapunk támogatást, mint 
civil szervezet. Az üdülővendégek számára 
is árulunk napi jegyet, heti jegyet, üdülő 
jegyet. A többször módosított halászati 
törvény értelmében azonban csak annak 
adhatunk napijegyet, akinek érvényes 
okmányai vannak (államijegy). Minden 
évben hagyományosan megtartjuk a Kör-
nyezetvédelmi napot, – ez a MOHOSZ 
felhívásaként egy jeles nap. Ilyenkor kör-
betakarítjuk a tavakat, levágjuk, elégetjük 
a felesleges gallyakat, szemetet stb. Idén 
lesz elég munkánk, bár régebben, míg 
a szeméttelep működött, a szél mindig 
gondoskodott „utánpótlásról”. A Tég-
lagyár bezárása is kellemetlenül érintett 
bennünket, mert így a vízutánpótlásunk 
megszűnt. S ami fájóan kellemetlen volt, 
az a tavalyi betörés egyik éjszaka az őrbó-
dénkba. Elvitték az üstünket, amiben a 
horgászversenyeken szoktunk főzni, illet-
ve a tányérokat, villákat, s még ami moz-
dítható volt. Ettől függetlenül a hangula-
tunk töretlen. Nyár elején megrendezzük 
a következő horgászversenyünket, melyet 
a 60. évfordulónkra, és elhunyt elnökünk 
tiszteletére rendezünk. Várnak bennünket 
a pontyok, az amurok, a busák, a csukák, 
a harcsák (volt olyan év, hogy összesen 95 
kg harcsát fogtak). Jelszavunk, pedig to-
vábbra is az „akadjon, csak ne szakadjon!”

Lejegyezte: Kócsi Imre

Női kézilabda NB I/B 
Hajdúnánás Termál SC–Inárcs-Örkény 
KC 34–27 (18–13)

Hajdúnánás 150 néző. Vezette: Vágó B, 
Vágó I. (február 8)

Hajdúnánás Termál SC: JUHÁSZ (ka-
pus), POÓR 6, TAKÁCS P 2, ZIHOR 6, 
TAKÁCS A 7, DARABOS 2, CSICSÓSZKI 
6. Csere: LAKATOS 1, MARTINEK 4, KO-
VÁCS. Edző: Molnár András

Hétméteres: 0/0, illetve 2/1. Kiállítás: 12 
perc, illetve 12 perc. 

Molnár András: Óriási dolognak tartom, 
hogy a 2. helyen álló csapatot ilyen gólarány-
nyal tudtuk legyőzni.

Juniormérkőzés: Hajdúnánás TSC–Inárcs-
Örkény KC 39–31 (19–17)

Hajdúnánás 100 néző. Vezette: Rontó, Ve-
ress.

Hajdúnánás TSC: Varga (kapus), Csíki, 
Csontos 1, TÓTH 8, LAKATOS 7, Buda-
házy 6, TAR 3/1. Csere: Juhász (kapus), PÉ-
TER 2, MEZEI 4/1, Huszti 1/1, KOVÁCS 
7. Edző: Nagy Attila

Hétméteres: 7/3, illetve 12/11. Kiállítás: 4 
perc, illetve 6 perc.

Nagy Attila: Tehetséges serdülő játéko saink 
segítségével hoztuk a kötelező győzelmet. 

Kovács Balázs

A Móricz Pál Városi Könyvtár szeretet-
tel meghívja Önt és kedves ismerőseit az 
Anyanyelv Nemzetközi Napja alkalmá-
ból a „VÁLToZÓ ANyANyELVÜNK” 
című előadásra és beszélgetésre
– Előadó: dr. Mártonfi Attila nyelvész, a 

Magyar Tudományos Akadémia mun-
katársa

– Időpont: 2014. február 21.(péntek) 15 
óra

– Helyszín: Móricz Pál Városi Könyvtár, 
Bocskai u. 12–14.
Mártonfi Attila nyelvész, a hajdúná-

nási születésű Vihar Béla, József Attila 
díjas költő unokája. 2007-től a Magyar 
Tudományos Akadémia Nyelvtudományi 
Intézet Szótári Osztályának tudományos 
munkatársa. 2005-től rendszeres vendég-
előadó az ELTE BTK Ma- és Phd.- kur-
zusokon, elsősorban lexikográfia és he-
lyesírás témákban.

Számos előadást tartott és tart szerte 
az országban és külföldön egyaránt: Le-
xikográfia-egynyelvű szótárak használat és 
készítés nézőpontjából 

Kedves Vásárlóink! 
Folyamatosan megújuló laptop, monitor
és számítógép készletünkkel és további
kiegészítőkkel várjuk önöket üzletünkbe!
Teljes körű számítástechnikai szerviz,
karbantartás és vírusirtás! 

Hajdúnánás, Dorogi út 2. 1. emelet 2.
E-mail: nanaspc2013@gmail.com
Telefonszám: 06-70/358-5891
Weboldal: www.nanaspc.hu

Kérjük támogassa a Segítséggel Élők Alapítványa 
fenntartásában működő 

SEGÍTSÉGGEL ÉLŐK OTTHONA munkáját adója 1%-val.

Adószámunk: 18991691-1-09

„Akadjon, csak ne szakadjon” – 
60 éves a Bocskai Horgászegyesület

– A magyar helyesírás aktuális kérdései 
Több könyv szerzője, társszerzője: Osi-

ris helyesírás,  Helyesírási szótár, Helyesírási 
tanácsadó.

Az anyanyelv nemzetközi napja 
1999-ben az UNESCO közgyűlése febru-
ár 21-ikét az anyanyelv nemzetközi nap-
jává nyilvánította. A nemzetközi szervezet 
ezzel is fel kívánta hívni a figyelmet a Föld 
nyelvi sokszínűségére és gazdagságára.

Kosztolányi Dezső: Ábécé a nyelvről és a 
lélekről (részlet)

Magyarul: Az a tény, hogy anyanyel-
vem magyar, és magyarul beszélek, 
gondolkozom, írok, életem legnagyobb 
ese ménye, melyhez nincs fogható. Nem 
külsőséges valami, mint a kabátom, még 
olyan sem, mint a testem. Fontosabb an-
nál is, hogy magyar vagyok-e vagy ala-
csony, erős-e vagy gyönge. Mélyen ben-
nem van, a vérem csöppjeiben, idegeim 
dúcában, metafizikai rejtélyként. Ebben 
az egyedülvaló életben csak így nyilat-
kozhatok meg igazán. Naponta sokszor 
gondolok erre. Épp annyiszor, mint arra, 
hogy születtem, élek és meghalok.

II. Hajdúvidéki 
Kálvin Kupa

MEGHÍVÓ


