
www.hajdunanas.hu

            

Március 15-i megemlékezés

3. oldal

Virágzik a hajdúnánási néptánc

11. oldal

A digitális tanrend eddigi 
tapasztalatai

2. oldal

Értékeikben élnek tovább Timitangó

4. oldal

Böjti szelek fújdogálnak —
tollászkodik a búbánat.
De az éjből jó ízekkel
bomlik ki a húsvét reggel.
A felhőket az ég alja
rózsavízzel meglocsolja,
majd magasba tartja —
lássák óriás piros tojását!
(Szabó Lőrinc: Húsvét reggel)

Esztendőnk egyik legszebb ünnepe 
vár ránk. Még akkor is vár, és eljön, 
és akkor is ünnep, ha most más lesz, 

mint a megszokott.
Más, azonban tartalmában és üzenet-

ében mégis ugyanaz, csak tartalmasabb és 
nagyobb üzenettel bíró.

Egy éve szintén Szabó Lőrinccel indult 
ünnepváró gondolatom. Az a vers most 
más érzéseket indítana el az olvasóban, 
ugyanaz a vers, azok a sorok, jelentésük 
mégis más, mert más a háttér, más a jelen, 
más az üzenet.

„Most ne vélt igazad emlegesd, s ne a 
hibát, a zavart…”- idéztem akkor írásom 
elején.

Igen, most zavar van, hiba - ám az ün-
nep maradt, megmaradt nekünk, eljött új-
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ra hozzánk lelkünkbe, otthonunkba, hogy 
megéljük és átéljük - akkor is, ha más a 
„körítés”.

Sokfelől olvasni, vajon miért „kaptuk” 
ezt a „zavart”? Miért jött el közénk a „hi-
ba”? A legszebb okfejtés számomra ezek 
üzenete, amit mindazokért kaptunk, amit 
manapság elmulasztottunk rohanó vilá-
gunk hozadékaként. Most jött el az ideje a 
valódi ünnepnek, amit az ember a szeret-
teivel él meg, amire otthonában készülhet 
fel kívül és belül. Azért, hogy ne a hibát, s a 
zavart lássuk, és emlegessük. Hisz’ a tavasz 
is eljött, itt van, akkor is, ha most más. 
Vártunk rá, mert olyan jó érezni illatát, 
látni megjöttét, mert feladatot ad - tud-
tuk, hogy mit kell tennünk kint a kertben, 
benn a házban, a szobában, a konyhában 
és persze a lelkünkben. De most ez is más, 
ez is több és mélyebb, alaposabb.

Tisztulást hozott a rá való felkészülés, a 
böjt és a téli hidegek után. Még akkor is, 
ha most más várt ránk, amit nem is sejt-
hettünk, amire fel sem készülhettünk. Ám 
megélni annál tartalmasabban tudjuk.

A nagyböjtben benne van az áldozat-
vállalás, a megújulás, a lemondás. Itt van 
mind velünk, mert áldozatként élhetjük 

meg a jelenlegi helyzetet is, mely által 
megújulhatunk, s lemondhatunk egészen 
sok másról, ami eddig jelen volt életünk-
ben. Áldozatvállalás a törődés, mely új-
fent más tartalmat hordoz, hiszen azzal, 
hogy idős szüleinket nem látogathatjuk 
magunk számára is áldozatot hozunk. 
Odafigyelhetünk mélyebben, tisztábban, 
felelősséggel.

Megélhetjük az ünnep üzenetét, hiszen 
a feltámadás mindig újat hoz a hittel élő 
ember számára. A rügyek akkor is kibom-
lanak, a nap akkor is melegebben süt, a 
virágok akkor is kinyílnak, ha most na-
gyobb is az árnyékuk. Az ünnep tisztelete 
számunkra is tiszteletet ad: önmagunk és 
mások felé.

A húsvéti tojás is - mint legrégebbi hús-
véti eledelünk a megújuló élet szimbólu-
ma, az újjászületésnek az archaikus jelképe. 
A kiscsirkének is utat kellett törjön a tojás-
héjon, ugyanúgy, mint Jézusnak is a feltá-
madáshoz. Számunkra is út áll előttünk, 
mint minden évben, csak most sokakat 
elrettent, hiszen nem tudhatjuk, milyen ez 
az út, mint ahogyan soha nem tudhattuk 
eddig sem előre, mi vár ránk. De a hit, 
mint mindig most is segít és átsegít. 

Az ünnep, a húsvét ennek is része. 
Csendesebben élhetjük át, halkabban ért-
hetjük meg, mélyebben érinthet meg ben-
nünket. Másként élhetjük át, újabbként 
születhetünk újjá. 

Megtisztulva mondhatjuk el majd, mi-
lyen volt, hogyan sikerült. Hisszük, hogy 
sikerül és minél jobban és erősebben tesz-
szük ezt, annál inkább megértjük felada-
tunkat, céljainkat. Segít ebben nekünk az 
ünnep, s a végén, tisztán mi is elmondhat-
juk, amit eleink már több évtizede tudtak: 

„Megtanultam tisztelni az ünnepet. Az 
ünnep Isten ajándéka, mint a többi nap, 
s arra való, hogy hétköznapi mivoltunk-
ból kivetkőzve tiszteljük önmagunkban 
az embert. Sajnálom azokat, akik nem 
tudnak ünnepelni. Az ünnep önmagunk 
fölemelése. Tiszta ünnepi ruhában és 
tiszta ünnepi gondolatokkal lehet csak 
ünnepelni, fölemelkedve a hétköznapo-
kon s apró küzdelmeinken. Csak az ün-
neplőbe öltözött ünneplő ember tudja 
megérteni annak a kijelentésnek a nagy-
ságát, hogy Isten az embert a saját képére 
teremtette.”(Wass Albert)

Fekete Andrea

Húsvét
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Móricz Pál: Jóna uramat a tanácsházba hivják
Jónák többen 
is éldegéltek 
Nánáson. De 
ki közöttök 
a Jóna-család 
h i r é t - n e v é t 
a l a p í t o t t a , 
ama bizonyos 

„nyálas” Jóna uram volt, ki két kezének 
szorgos munkájával szegény emberi sorból 
vergődött nagy gazdagságra. Olyan szor-
gos, dolgos két kezet ritkán teremt a min-
denható. Mert pihenőt még akkor sem ös-
mert nyálas Jóna gazda, mikor például az 
utczán a városházára igyekezett. Legalább 
is valami rosz kötőféket bontogatott a fo-
nalaira… És mikor ilyenkor kérdezték, 
mert a szóval is fukar volt, rövidesen fe-
lelgetett vissza:

- Már én ilyen vagyok, - dolog nélkül 
egy perczenetig sem lehetek meg…

Ámde nem hiába turta a barázdát. Ka-
pa, kaszanyél nem hiába tört hólyagot a 
patakemény és kérges markán. Birka-tar-
tással, disznó-hízlalással nem hiába czüllő-
dött. Szaporodtak a földjei. Barmait külön 
pásztorok őrizték… Az egykori keshedt, 
ösztövér, kapzsi, de munkájában fáradha-
tatlan paraszti ember oda emelkedett, még 
a város másik oldalán is süvegelték. Hallja 
kend – helyett: kigyelmed! Gazduram lett 
a becsületes neve, bárha a zsirosra kent-
fent ködmönt még mindig szivesebben 
viselte a módis feketeposztó dakunál. 
Valójában az ételben is a zsirost kedvel-
te Jóna uram - főbbképpen a lángost, a 
juhturós bélest… A lakószobája is rakott 
kamrához hasonlitott. A mestergerendába 

vert szegeken bunda nagy oldalszalonnák 
csüngöttek. Némelyik már sárgult az avas-
ságtól… A falmentében pedig telisdedtei 
zsiros és turós hordók állongtak. Bármifé-
le bársonyos divatnál többre becsülte azo-
kat nyálas Jóna, a ki mikor disznót öletett 
(tizet – tizenkettőt egyszerre), a disznótor 
reggelén minditig csapra üttetett egy négy 
csebres hordót, azután ekként biztatta a 
bölléreket és bébilléreket:

- Addig senki nem megy innét haza, a 
mig be nem szedjük ezt a kis borocskát… 
Mert a négy cseber bor nyálas Jóna gaz-
da számítása és szava szerint csupán „egy 
danlásra” való volt… Azt hát meg is kellett 
inni. Cselekedték is a mesterek és bébillé-
rek; de mivel a Jóna uram bora leginkább 
eczetes izü bor volt, mézzel kavarta a bo-
rocskát a gazda, kinek a méze is hordó-
számra állott. Persze némelyik böllérnek 
a belsejét zavarba is hozta ez a sajátságos 
és szokatlanul sonkolycsörmelékes ital…

Végül Nyálas Jóna uram azt a becsüle-
tet is megérte, hogy mint jógazda ember 
a városi képviselőtestületbe is belőlkerült. 
És a mikor első izben hivta meg a tanács-
házba a pengő sarkantyus Tasnádi hajdu, a 
társasághoz illő módon készülődött Jóna. 
Az ujabbik nehéz borjubőr csizmáját avas 
hájjal oly vastagon kenette be, a Bunyó s 
meg a Tisza kutyának már a csizma szagá-
tól is csorgott a nyála. A fekete zsinóros 
nadrágot és bekecset meg a debreczeni 
nagy szabadságból hozta, debreczeni legel-
ső szabómester remeke volt azon minden 
öltés, minden ollónyiszszantás; hanem a 
hosszu fürtös hajáról sem feledkezzünk 
meg gazduramnak. Arra különben is 

büszke volt. Még görbe fésüt is viselt a 
tarkóján. Közönséges alkalmakkor a háj 
annak is megtette. De már ilyen neveze-
tes alkalomból nem sajnálta tőle a ludzsirt 
sem Jóna gazda. A lábon álló üveges téká-
ban szerencsésen kezébe akadt egy mázos 
csupor, mely sárgás fehérszinü, szépen 
megülepedett kenőlékkel volt szinültig 
telve. Ugyan ludzsirnak kissé ragadós is 
volt a csupor tartalma, de Jóna uram nem 
ügyelt rá. Mindig csak azon törte a csürhe-
járást, micsoda szép tisztesség is az, mikor 
az ilyen szegény parasztsorból gyarapodott 
ember a főhadnagy, a nótárius uramékkal, 
a nemzetes szenátor urakkal a nemes város 
tanácskozó házában széket ülhet… E fö-
lötti örömében illő vastagon kikente a ha-
ját és azután kalapot tévén, pálczát fogván, 
szép gangos léptekkel a „városba” indult.

Nyaratszaka volt. Midőn rajzik a légy 
és a kiskertek virágán százezrével zümmög 
a darázs és a méhike, mely a galambbal 
együtt legkedvesebb és leghasznosabb 
jószág volt nyálas Jóna uram szemében; 
mert sem a galambnak, sem a méhnek 
nem kell drága takarmányt adni. Mind-
egyik keres magának élelmet. És csaku-
gyan Isten nevében szaporit a galamb is 
a nádtetős padláson, miként a méhike is 
lépekkel rakja tele a szegény gyékénykast, 
melyet téli estéken fonogatnak a hozzá-
értő öregebb béresek… Jóna uram mégis 
ezen alkalommal a füstre kivánta kedves 
méheit; mert miközben a tanácsházhoz 
mendegélt, a sok légy, a sok darázs, a sok 
méh akként csapkodott körülte, mintha ő 
kigyelme maga is valami nagy virágbokré-
ta lett volna…

Örvendett is: midőn belépett a tanács-
ház küszöbén, gondolta, itten majd szaba-
dul a kellemetlen rajzástól. Korai volt az 
öröme, mert a nagy hévség miatt nyitott 
ajtók és ablakok mellett gyüléseztek a ne-
mes város urai, a midőn is csoda történt… 
Még ilyen csoda sohasem történet a náná-
si hajduk ezen bolthajtásos tanácstermé-
ben. A sok éhes darázs, a sok dongó és a 
legszemtelenebb fajtáju légy zümmögve, 
dünnögve rajzott be a tanácsterembe, 
mintha csak parancsszóra jöttek volna… 
De még odáig csak tréfának vették az 
ügyet, a meddig a nyálas Jóna uram kikent 
hájas fejét dongták és lepték meg a legyek 
és darázsok, hanem a mikor az egyik tel-
hetetlen darázs a nótárius úr tüzesliljom 
virágszinü orrára telepedett és fulánkját 
is beleeresztette ebbe a borvirágos szép 
orrba, felugráltak az urak és a nemzetes 
főhadnagy úr – további intézkedésig – fel-
függesztette a tanácskozást.

Ekkor derült ki a Nyálas Jóna uram 
végzetes tévedése. Jóna gazda összeté-
vesztett két csuport. A hajpuhitó ludzsir 
helyett szinmézzel kente ki fürtjeit; azért 
csábult utána a sok veszedelmes darázs és 
szemtelen légy… És bár Jóna gazdának 
sirhantja is rég besüppedt, de ez az eset 
még sokáig fentartja ezen különös paraszti 
ember emlékét; ámbátor manapság már a 
paraszt is jószagu bolti kenőccsel kenegeti 
az üstökét, hogy a nyálas Jóna gazda da-
razsai csipkedjék meg a sok hinczi-hánczi 
idegen divatmajmát.

A Boglya kemence mellől 66-69. p.

Értékeikben élnek tovább

A Hajdú-Bihar Megyei Népművészeti 
Egyesület munkáiból nyílt vándorkiállítás 
március 12-én a Kéky Lajos Művelődési 
Ház galériájában. A 150 tagot számláló 
37 éves megyei egyesület 30 alkotójának 
kollektív kiállításán a hangsúly a megye 
hagyományaira helyeződött. Azokat az ér-
tékeket állították ki, amelyek a hortobágyi 
pásztorművészet, a cíviskultúra, valamint 
a bihari  rész örökségeire épülnek.

A kiállított  tárgyak részben  abszolút  

hiteles másolatok - mint a szűrrátétesek, 
a juhászbotok, kampók, másrészt olyan  
alkotások, amelyekben újraéled a hagyo-
mány, azaz a  XXI. század világába  is  be-
illeszthetők.

A kiállítást a Szalmakalap Citeraegyüt-
tes pásztorcsokra  nyitotta meg, majd 
Szólláth Zoltán művelődésszervező kö-
szöntötte a megjelenteket azzal az örömé-
vel, mennyi csodás érték látványa érheti 
a minden nap nyitott szemmel járókat 

nemcsak az utcákon, tereinken, hanem 
egy megye népművészeinek munkái kap-
csán is. Buczkó József etnográfus örömmel 
emlékezett vissza diákéveire, amikor a rajz 
szakja részeként a népművészet tárgyi  ér-
tékeivel  is megismerkedett.

Hubert Erzsébet egyesületi elnök tár-
latvezetésen mutatta be a kiállított tár-
gyakat, majd Terdik Angéla fazekas népi 
iparművész tartott mesterség bemutatót. 
A kiállítás a tervek szerint több városban 

is látható lett volna, ám a kialakult veszély-
helyzet miatt egyenlőre kérdéses a további 
helyszíneken való bemutatás, városunkból 
is idő előtt lekerültek a kiállított tárgyak. 
Az alkotók bíznak abban, hogy minél ha-
marabb folytatódhat a vándorkiállítás és 
mindenki megújultan, egészségesen meg-
tekintheti majd a tartalmas kiállítást. 

Fekete Andrea
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Csendes megemlékezés nemzeti ünnepünkön, március 15-én
A lakosság védelmében, a vírusos meg-
betegedések megelőzése érdekében Haj-
dúnánáson az 1848/49-es forradalom és 

szabadságharc tiszteletére tervezett hiva-
talos városi megemlékezés elmaradt. Az 
ünnep napján a városvezetők a Petőfi - és 

a Kossuth-szobornál néma főhajtással és 
koszorúzással, az emlékezni vágyók egyé-
nileg, kokárdával, a Cifraszűr Néptánc 

Egyesület táncosai rövid táncukkal rótták 
le tiszteletüket a szabadságért küzdő hő-
sök emléke előtt.

A protestáns barokk
Minden bizonnyal sokan emlékeznek 
még arra, hogy az előző év őszén a meg-
újuló református templom kapcsán be-
pillantást nyújtottunk elődeink építéssel 
kapcsolatos küzdelmeibe.

Most, hogy véget ért a nagyszabású 
felújítás, talán nem lesz haszontalan, ha 
ismét felidézünk egy-egy régi eseményt. 
Mostani írásunkban a 18. század végéről. 
Ez az időszak a magyarországi barokk utol-
só szakasza, az akkori parókák, illetve haj-
viselet alapján copfnak nevezett korstílus. 
De emlegették klasszicizáló késő barokként 
is. Ennek jellemzője a korábbi zsúfolt, túl-
burjánzó stílussal szemben a letisztultság, 
a nyugodt felületi kiképzések és az antik 
formavilág elemeinek megjelenítése az 
épületek homlokzatán. Mivel ez az idő-
szak egybeesett a hazai protestáns temp-
lomok építésének nagy korszakával (II. 
József 1781-ben kiadott türelmi rendelete 
nyomán), ezért protestáns barokkként is 
bevonult az emlékezetbe. Teljes joggal, hi-
szen ezek az egyházak valóban elöl jártak a 
puritánabb, visszafogottabb külső és belső 
formaalkotásban. Éppen ezért temploma-
ikat előszeretettel festették kívül, belül fe-

hérre, szemben a katolikusok sárga külső 
színével, hogy ezzel is megkülönböztessék 
magukat. 

A visszafogott felületi kiképzésnek 
szép példázata a mi templomunk. Annak 
homlokzatáról ugyanis leolvasható mind-
ez. Ilyen mindenekelőtt az egyszerű, még-
is hangsúlyos párkányzat a tornyon és a 
templomon. Ma már sokak számára nem 
érthető ismereteket hordoz a Teremtőt 
jelképező toronysisak, túl azon, hogy egy 
tűzvész miatt 1810-re lezajlott újjáépítés 
ellenére is mindmáig megőrizte a copf 
stílusjegyeit. Ennek a korstílusnak ékes 
megnyilvánulásai például a görög építé-
szetből átvett girlandok, azaz levélfüzérek, 
amilyenek a toronysisakon és a szószéken 
is láthatók, valamint a rozetták a négy 
evangélistát (Mátét, Márkot, Lukácsot 
és Jánost) jelképező kehely ábrázolások 
posztamensein. Ezek a sarkokra helyezett, 
virágcserépre emlékeztető bronz díszek 
azonban egyéb jelképiséggel is bírnak, 
ugyanis a fedett kelyheket szimbolizálják. 
Bibliai üzenetén túl bennük a 15. száza-
di elő reformáció emléke, a cseh husziták 
(kelyhesek) jelképe, a fedett kehely is-

merhető fel, amely később a református 
egyház legfőbb jelképe is lett. Az úrvacso-
rára, azaz a Krisztus vére általi közösségre 
utal. (Ehhez hasonló ékesíti egyébként 
- az országban egyedülállóan – az 1802-
ben épült szemerei református templom 
tornyát.)

A copf-stílus hozadéka a gömbök alkal-
mazása is az oromzatokon, esetünkben a 
toronysisak felső harmadán. Természete-
sen a toronycsúcs díszei is komoly jelké-
piséggel bírnak. A zászló, rajta az építés 
évszámával, szélvitorlaként működik, míg 
felette, közel az éghez, a „reformátusok csil-
laga” dacol az idővel. A Betlehemi Csillag 
jelképe ez, amely elvezette a keleti böl-
cseket a Kisjézushoz. A reformáció után 
terjedt el Isten dicsőségének szimbóluma-
ként. Mindez a vallásos szimbolika nyel-
ve, melyet elődeink tökéletesen ismertek. 
Számukra ugyanis a mi „sugártornyunk” 
nem csupán díszes volt, hanem beszédes 
is, amely a harang szavával, Isten hangjá-
val vált teljessé.

Amint említettük, a mi templomunk 
is viselte másfél évszázadon át fehér szí-
nét, melynek ma is látható bizonysága a 

padláson tárulkozik fel. Azon a szakaszon, 
ahol a tetőzet a toronyhoz kapcsolódik, 
megőrződött az 1810 előtti toronyszín. 
Ekkor ugyanis összeépítették a tornyot a 
templommal, így fedél alá került az addi-
gi állapot. Van azonban még valami, ami 
különös üzenetet hoz számunkra még 
1792-ből. A sarkokon álló vakolat osz-
lopokat geometrikus elemekből építkező 
festett mintákkal látták el. Ez azért fontos 
információ, mert bizonysága annak, hogy 
a templom és torony külső homlokzata, 
még ha visszafogottan is, de festett min-
tázattal rendelkezett. Egyébként a 19. 
század eleji tűzvész utáni összeépítéskor 
vágtak ajtót a toronyból a padlásra, me-
lyet egyebek mellett egy vakolatba vésett 
kézjegy és évszám is bizonyít.

Mindösszességében azt mondhatjuk 
tehát, formajegyiben a torony ma is őrzi 
18. századi stílusát, míg a templom elve-
szítette azokat az 1866-67. évi újabb átala-
kítások idején. Az ugyanis a klasszicizmus 
stílusában formálódott újjá. Ez azonban 
már egy újabb írás témája.

Buczkó József.

A felújított toronysisak a rajta látható jelképekkel és az 1810 előtti toronyrészlet a festett díszítőmotívummal.
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A hajdúnánási színjátszás 150. évfordu-
lóját és az immár nemcsak saját szűkebb 
hazájában népszerű Naná Színház pedig  
fennállásának 20. éves évfordulóját ün-
nepelte 2020. február 14-én a Kéky Lajos 
Városi Művelődési Központ színháztermé-
ben, ahol zsúfolásig megtelt a nézőtér. Az 
ünnepi előadásra már két héttel a bemuta-
tó előtt elfogyott minden jegy. 

A kettős ünnep jelentőségét Szilágyi 
Erzsébet a Nánás Pro Cultura Nonprofit 
Kft ügyvezető igazgatója méltatta.   Majd 
az országos hírű színművész, a hajdú-
nánási származású Csuja Imre megha-
tottan, személyes visszaemlékezésekkel 
fűszerezett beszédében nemcsak saját 
szakmai indíttatására emlékezett, hanem 
szeretetteljes hangon állított emléket az 
őt útnak indító színpadvezetőknek, ta-
nároknak, s azok elődeinek. Kevés olyan 
város van ma Magyarországon, amelyik 
másfél évszázados színházi múlttal és 20 
éve folyamatosan működő, saját darabo-
kat előállító felnőtt színjátszó társulattal 
büszkélkedhet – hívta fel a figyelmet az 
ünnep jelentőségére a Kárpát-medence 

mindannyiunk által rajongva emlegetett 
„Csoki bácsija”.

A Naná Színház legújabb bemutatója, 
Marth P. Ildikó Timitangó című vado-
natúj komédiája, amely immár a tizen-
kettedik  ősbemutatója volt a társulatnak, 
méltán aratott sikert.  Ildikó olyan kreatív 
alkotó, akinek puttonyában jelentős pro-
fesszionista színházi tudásanyag és tapasz-
talat halmozódott fel budapesti, debreceni 
színészi tanulmányai és nánási közműve-
lődési gyakorlásának évtizedei alatt. Sok-
oldalú tehetség.

 A Naná Színház  társulatának minden 
tagja remek kvalitással, kreatívan követi  
instrukcióit, elképzeléseit, és segítenek ne-
ki álomszép vagy torokszorítóan tragikus, 
néha pedig rekeszizomfájdalomig kacagta-
tó eredeti műveinek realizálásában.

A Timitangó története egyszerű, de 
nagyszerű: a kétes hírűnek is mondható, 
szerelmi légyottokra és szívbéli vonzal-
mak praktikáinak intézésére szakosodott, 
prosperáló panzió kényszerű funkcióvál-
tás okán, tisztalelkű, puritán zarándokok 
szálláshelyévé változik. A műintézmény 

régi személyzete nem kevés konfliktus 
árán tanul bele az új működési elvek gya-
korlati kivitelezésébe. Nem lenne ildomos 
a klasszikus komédiák szabályai szerinti 
mesteri cselekményszál-gombolyítás és a 
félreérthetetlennek tűnő, de mégis félreér-
tett (vagy nagyon is egyértelműen kétértel-
mű) komikus helyzetek leleplezése ebben 
a kis beszámolóban.   Hiszen itt is, mint 
a jó krimikben, magának a nézőnek kell 
végigmennie a férfi-nő kapcsolati bonyo-
dalmak őrző-védő szervezetek működési 
szabályrendszerén és titkos vonzalmak 
hálóján át vezető labirintusán ahhoz, hogy 
az előadás végén feldübörgő taps őszinte és 
szívből jövő lehessen, amikor a „gépezet-
ből megjelenő isteni szereplő” (maga Szent 
György lovag) intézkedő közbenjárására (a 
shakespeari recept szerint) „zsák a foltját 
megtalálja”.

A hangulatos, professzionális díszlet 
Nagy Sándor munkáját dicsérte, a jelmeze-
ket pedig Kovácsné Szeitz Ágnes készítette 
el, igen jól.

A címszereplő Kanda Zsuzsa és „ját-
szótársa”, Szatmári Antal nevének dicsérő 

megemlítése és alakításának elismerése 
mellett, kiugróan magas színvonalon 
játszotta komikus figuráját Kócsi Imre 
és alulképzett őrző-védő csapata (Nagy 
Róbert és Szabó Miklós) személyében. 
Megnyerő és hangulatos szerepformálással 
alkot maradandót Szólláth Tibor, a város 
polgármestere Szent György emberi esen-
dőséget (is) mutató alakjának megformá-
lásával.  De hely nem elegendő a hosszú 
stáblistát elismerő szavak sorjázásával fel-
sorolni.  Hiszen a nagy karakterszerepek-
ben lubickolóktól (Jámbor Tibor, Kovács 
János, Csikiné Alföldi Borbála,  Gencsi 
Mihályné, Nagyné Bózsár Katalin), a 
nagytermészetű kertészen át (Nagy Sán-
dor) a mindent eltűrő, jámbor feleségen 
keresztül (Veres Sándorné Icuka) az alma-
árus lány (Pénzes Bianka) epizódfigurájáig 
és az ártatlan fiatal szerelmespárig (Gencsi 
Zsuzsa és Csillik Tamás) mindenki mara-
dandót és emlékezésre érdemeset alkotott a 
teljes estét betöltő színpadi remekműben.

Z. Veress István

Dupla színházi ünnep Hajdúnánáson
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Akiktől 2020. március hónapban 
búcsút vettünk:
Mráz György
Cserepes Ferencné
Sebestyén Magdolna Katalin
Pap Imréné
Reszegi Miklósné
Tóth Andrásné
Fejér József Balázs
Szalka Lászlóné
Radó Imréné
Szabó László Emil
Ludányi Antal
Juhász Gabriella
Hódos Antal

Köszöntjük Hajdúnánás 
legifjabb lakóit!
Berényi Emili
Uri Péter Imre
Reszegi Noel
Soltész Lara Hanna
Tacsi Zalán Gábor
Tanyi István

Gratulálunk a 2020. február 
hónapban Hajdúnánáson 
házasságot kötött pároknak!
Szakál Katalin - Gulkai Tamás Szilveszter
Horváth Alexandra – Petrus Sándor

Gratulálunk a 2020. március 
hónapban Hajdúnánáson 
házasságot kötött pároknak!
Tóth Tímea – Tóth László
Timári Edina – Molnár Miklós
Dr. Szombati Ágnes – Kovács Attila
Dallos-Nagy Viktória – Juracskó Zoltán
Budai Dóra – Szemes Norbert
Kató Hajnalka – Kiss Tamás

A Hajdúnánás Városi Önkormányzat fenntartásában működő Hajdúnánási Óvo-
da értesíti a Kedves Szülőket, hogy a járványügyi veszélyhelyzetre tekintettel a  
2020. augusztus 31. napjáig a 3. életévüket betöltő gyermekek óvodai beíratásának 
rendje az alábbiak szerint történik:

1. Oktatási Hivatal értesítője
A felvétellel kapcsolatos tudnivalókról az Oktatási Hivatal értesítést küld az érintett 
gyermekek lakcímére is postai úton. A postai értesítések várhatóan 2020. április 6-10. 
között fognak megérkezni.

2. Beiratkozás
2020. április 6. és 2020. április 17. között

A Hajdúnánási Óvoda székhely-, illetve tagintézményeinek nincsenek körzethatárai, 
azonban az elbírálásnál figyelembe vételre kerül a lakóhely és a szülő munkahelyének 
közelsége, a már intézményeinkbe járó testvérgyermek. 

A „Jelentkezési lap” benyújtásának módjai: 

a) e-mail üzenetben: hajdunanasiovoda.beiratkozas@gmail.com
Az e-mail útján történő benyújtáshoz a „Jelentkezési lap” elérhetősége: http://hajduna-
nasiovoda.hu/ és http://hajdunanas.hu/
A jelentkezési lapon kérjük, feltétlenül jelöljön meg három intézményt, a gyermeke 
óvodai felvételét ezzel rangsorolva. 

Az Oktatási Hivatal előírása szerint, a 
Református Óvodába való beiratkozás 
2020. április 02. és 2020. április 17. 
között történik. Az Oktatási Hivatal elő-
írása szerint, a Református Általános Is-
kolába való beiratkozás 2020. április 06. 
és 2020. április 24. között történik. A 
Hajdúnánási Református Általános Isko-
lában és Óvodában a 2020/2021-es taní-
tási és nevelési évre történő beiratkozást 
személyes kontaktus nélkül kívánjuk 
lebonyolítani a veszélyhelyzetre való te-
kintettel. Arra kérjük a kedves Szülőket, 
hogy a Hajdúnánási Református Általá-
nos Iskola és Óvoda honlapján (http://
www.refiskola-nanas.sulinet.hu/hirek), 
a BEIRATKOZÁS ISKOLÁNKBA, 
ÓVODÁNKBA cikkből, vagy közvetle-
nül a „Beiratkozás oldalra” menüpont-
ból indulva adják meg a beiratkozáshoz 
szükséges adatokat. 

Az óvodai űrlap kitöltésének határide-
je: 2020. április 17. 16:00 Az iskolai űr-
lap kitöltésének határideje: 2020. április 
24. 16:00 Az óvodás gyermek felvételéről 
az intézmény vezetője 2020. április 20-ig 
dönt és értesíti a szülőket. Az iskolás gyer-
mek felvételéről az intézmény vezetője 
2020. április 27-ig dönt és értesíti a szü-
lőket. A beiratkozáshoz szükséges iratok 
bemutatására a 2020/2021-es nevelési év 
illetve a tanév első napján kerül sor. 

Gyermekükről hozott döntésükre Isten 
gazdag áldását kérjük!

Biró István Attila
intézményvezető

b) személyesen: különösen indokolt esetben, CSAK előzetes telefonos egyeztetést, idő-
pontkérést követően

c) telefonon: hétköznapokon 09:00-16:00 óra között az alábbi elérhetőségeken. (A 
kapcsolattartó által ily módon kitöltött „Jelentkezési lap” szülői aláírás nélkül is érvényes 
dokumentumnak számít!)

Óvoda Kapcsolattartó Telefonszám

1. Gesztenyevirág Székhelyintézmény 
(Magyar u. 104.)

Gyüre Anikó 
int.vez. 06 70 372-1490

2. Szivárvány Tagintézmény 
(Nikodémusz u. 17-21) Kónya Gáborné 06 70 372-1486

3. Gyermekkert Tagintézmény 
(Dorogi u. 24.)

Máróné Zubor 
Gizella 06 70 372-1488

4. Eszterlánc Tagintézmény (Kasza u. 3.)
Nagy Jánosné 06 70 372-14915. Hétszínvirág Tagintézmény 

(Tedej, Előháti u. 1.)

3. Felvételről szóló értesítés
Az intézmény vezetője 2020. április 30-ig értesíti a szülőt - jogszabályban meghatározott 
módon és formában - a felvételi eljárás eredményéről. 

Az óvoda döntése ellen a szülő, a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától 
számított 15 napon belül, a gyermek érdekében eljárást indíthat.

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Jegyzője jár el és hoz másodfokú döntést:
a) a jogszabálysértésre vagy az intézmény belső szabályzatának megsértésére hivatko-
zással benyújtott kérelem, továbbá 
b) az óvodai felvétellel és az óvodából való kizárással kapcsolatban érdeksérelemre 
hivatkozással benyújtott kérelem tekintetében.

4. Óvodakötelezettség
A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét 
betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson 
vesz részt. A szülő - tárgyév május 25. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek 
jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a 
gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a további-
akban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel 
alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az eljárásban 
szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő rendelhető ki, és a függő 
hatályú döntésben nem kell rendelkezni a kérelmezett jog gyakorlásáról.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rend-
szerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján az a szülő vagy törvényes 
képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az 
óvodába nem íratja be szabálysértést követ el.

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított 
fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha 
a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek 
hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai 
felvételi kérelme teljesíthető.

A Hajdúnánási Óvoda 2020. április 21-ig hivatalból felveszi azon érintett gyermeket, 
aki vonatkozásában nem érkezett jelzés arról, hogy más óvoda felvette. Erről a döntésről 
értesíti a szülőt, a gyermek felvételét pedig bejelenti a köznevelés információs rendsze-
rébe. A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására ebben az esetben a gyermek első 
óvodai nevelési napján kerül sor. 

Hajdúnánás, 2020. március 31.

Gyüre Anikó
intézményvezető

Ez itt az Ön hirdetéséneka helye! 
Hirdessen Ön is

a Hajdúnánási Újságban!
Telefon: 06-70/445-40-51
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Hajdúnánás Városi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a 38/2020. (II.27.) számú 
Határozatában meghatározottak értel-
mében versenytárgyalási úton történő 
értékesítésre meghirdeti az önkormányzat 
tulajdonát képező, hajdúnánási 0855/2 
helyrajzi számú, 1,6524 ha területű le-
gelő művelési ágú ingatlant 13.200.000,- 
Ft kiinduló licitár meghatározásával. 
•	 Az	 ingatlan	 Gip-1	 (Ipari, gazdasági 

terület) övezetben helyezkedik el, így 
alkalmas olyan gazdasági célú ipari 
építmények elhelyezésére, amelyek 
más beépítésre szánt területen nem he-
lyezhetők el.

•	 Az	 ingatlan	 külterületen	 helyezkedik	
el, de közel a belterületi határvonalhoz, 
a szomszédos ingatlanokon gazdasági 
ipari létesítmények, épületek vannak, 
így az ingatlan közművesítése egyszerű-
en megoldható.

•	 A	 nemzeti	 vagyonról	 szóló	 2011.	 évi	
CXCVI. törvény 14. § (2) bekezdése 
alapján a helyi önkormányzat tulajdo-
nában lévő ingatlan értékesítése esetén 
az államot minden más jogosultat meg-
előző elővásárlási jog illeti meg. A tulaj-
donjog átruházással kapcsolatos összes 
költség a vevőt terheli.

•	 A	versenytárgyaláson	csak	olyan	pályá-
zó vehet részt, aki a pályázati 
felhívásban foglalt feltételeket 
elfogadja, továbbá helyi adó-

tartozása igazoltan nincs.
•	 Az	ingatlan	Natura2000	minő-

sítésű.
•	 Szerződéskötés	csak	a	mező-	és	

erdőgazdasági földek forgalmá-
ról szóló 2013. évi CXXII. tör-

vény rendelkezéseinek betartása mellett 
lehetséges!!
Információ kérhető személyesen a Haj-

dúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 
fszt. 37-es irodájában vagy telefonon a 
(06) 52/381-411 telefonszámon a 124-es 
melléken.

A pályázatok beérkezési határideje: 
2020. április 17. (péntek) 12:00 óra

Versenytárgyalás, licitálás ideje: 
2020. április 20. (hétfő) 14:00 óra

Versenytárgyalás és licitálás helye:
 Hajdúnánási Közös 

Önkormányzati Hivatal
„Kis tanácskozó” terme

4080, Hajdúnánás, Köztársaság tér. 1.
A pályázat az Hajdúnánási Közös Ön-

kormányzati Hivatal fszt. 37-es irodájá-
ban adható le, zárt borítékban, „0855/2 
helyrajzi számú legelő értékesítése” 
felirattal. Postai feladás esetén a beadási 
határidő napjáig beérkezett pályázatokat 
tudja a kiíró befogadni. 

A kiíró fenntartja azon jogát, hogy a 
pályázatot - indoklás nélkül is - ered-
ménytelennek minősítse!

Hajdúnánás, 2020. március 23.
 Szólláth Tibor
 polgármester

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a 37/2020. (II.27.) számú 
Határozatában meghatározottak értel-
mében versenytárgyalási úton történő 
értékesítésre meghirdeti az önkormányzat 
tulajdonát képező, hajdúnánási 50/A/4 
helyrajzi számú, természetben a 4080 Haj-
dúnánás, Hunyadi u. 7. szám alatti 27 
m2 alapterületű üzletet 5.480.000,- Ft 
kiinduló licitár meghatározásával. 

•	 A	 nemzeti	 vagyonról	 szóló	 2011.	 évi	
CXCVI. törvény 14. § (2) bekezdése 
alapján a helyi önkormányzat tulajdo-
nában lévő ingatlan értékesítése esetén 
az államot minden más jogosultat meg-
előző elővásárlási jog illeti meg. A tulaj-
donjog átruházással kapcsolatos összes 
költség a vevőt terheli.

•	 A	versenytárgyaláson	csak	olyan	pályá-
zó vehet részt, aki a pályázati felhívás-
ban foglalt feltételeket elfogadja, továb-
bá helyi adótartozása igazoltan nincs.

•	 Szerződéskötés	 csak	 természetes	 sze-
méllyel vagy a nemzeti vagyonról szóló 
2011. évi CXCVI. törvény szerinti át-
látható szervezettel lehetséges.

•	 Információ	kérhető	személyesen	a	Haj-
dúnánási Közös Önkormányzati Hiva-

tal fszt. 37-es irodájában vagy telefonon 
a (06) 52/381-411 telefonszámon a 
124-es melléken.

A pályázatok beérkezési határideje: 
2020. április 17. (péntek) 12:00 óra

Versenytárgyalás, licitálás ideje: 2020. 
április 21. (kedd) 10:00 óra

Versenytárgyalás és licitálás helye: Haj-
dúnánási Közös Önkormányzati Hivatal

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

A pályázat az Hajdúnánási Közös Ön-
kormányzati Hivatal fszt. 37-es irodájá-
ban adható le, zárt borítékban, „4080 
Hajdúnánás, Hunyadi utca 7. szám 
alatti üzlet értékesítése” felirattal. Postai 
feladás esetén a beadási határidő napjáig 
beérkezett pályázatokat tudja a kiíró be-
fogadni. 

A kiíró fenntartja azon jogát, hogy a 
pályázatot - indoklás nélkül is - ered-
ménytelennek minősítse!

Hajdúnánás, 2020. március 23.

 Szólláth Tibor
 polgármester

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
Képviselő-testülete a 33/2020. (II.27.) 
számú Határozatában meghatározottak 
értelmében versenytárgyalási úton tör-
ténő értékesítésre meghirdeti az önkor-
mányzat tulajdonát képező, hajdúnánási 
6333 helyrajzi számú, természetben a 
4085 Hajdúnánás-Tedej, Előháti u. 1. 
szám alatti ingatlan térképen jelölt részét 
47.110.000,- Ft kiinduló licitár megha-
tározásával. 

•	 A	 nemzeti	 vagyonról	 szóló	 2011.	 évi	
CXCVI. törvény 14. § (2) bekezdése 
alapján a helyi önkormányzat tulajdo-
nában lévő ingatlan értékesítése esetén 
az államot minden más jogosultat meg-
előző elővásárlási jog illeti meg. A tulaj-
donjog átruházással kapcsolatos összes 
költség a vevőt terheli.

•	 A	versenytárgyaláson	csak	olyan	pályá-
zó vehet részt, aki a pályázati felhívás-
ban foglalt feltételeket elfogadja, továb-
bá helyi adótartozása igazoltan nincs.

•	 Szerződéskötés	 csak	 természetes	 sze-
méllyel vagy a nemzeti vagyonról szóló 
2011. évi CXCVI. törvény szerinti át-
látható szervezettel lehetséges.

•	 Információ	 kérhető	 személyesen	 a	
Hajdúnánási Közös Önkormányzati 
Hivatal fszt. 37-es irodájában vagy 
telefonon a (06) 52/381-411 tele-
fonszámon a 124-es melléken.

A pályázatok beérkezési határideje: 
2020. április 17. (péntek) 12:00 óra

Versenytárgyalás, licitálás ideje: 
2020. április 20. (hétfő) 09:00 óra

Versenytárgyalás és licitálás helye: Hajdú-
nánási Közös Önkormányzati Hivatal

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

A pályázat az Hajdúnánási Közös Ön-
kormányzati Hivatal fszt. 37-es irodájá-
ban adható le, zárt borítékban, „6333 
helyrajzi számú ingatlan értékesítése” 
felirattal. Postai feladás esetén a beadási 
határidő napjáig beérkezett pályázatokat 
tudja a kiíró befogadni. 

A kiíró fenntartja azon jogát, hogy a 
pályázatot - indoklás nélkül is - ered-
ménytelennek minősítse!

Hajdúnánás, 
2020. március 23.

 Szólláth Tibor
 polgármester

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Pol-
gármestere a 15/2020. (III. 20.) számú 
Polgármesteri Határozata alapján verse-
nyeztetési eljárás keretében történő érté-
kesítésre meghirdeti az önkormányzat tu-
lajdonában lévő, Hajdúnánás, 0110/37 
hrsz-ú, 9049 m2-es alapterületű kivett 
anyaggödör megnevezésű ingatlant 
2.410.000,-Ft kiinduló licitár meg-
határozásával. A pályázat benyújtásával 
egy időben fizetendő bánatpénz összege 
241.000,- Ft.
•	 A	 nemzeti	 vagyonról	 szóló	 2011.	 évi	

CXCVI. törvény 14. § (2) bekezdése 
alapján a helyi önkormányzat tulajdo-
nában lévő ingatlan értékesítése esetén 
az államot minden más jogosultat meg-
előző elővásárlási jog illeti meg. A tulaj-
donjog átruházással kapcsolatos összes 
költség a vevőt terheli.

•	 A	 versenytárgyaláson	 csak	 olyan	 pá-
lyázó vehet részt, aki a pályázati felhí-
vásban foglalt feltételeket elfogadja, 
továbbá helyi adótartozása, valamint 
Hajdúnánás Város Önkormányzata irá-
nyába egyéb jellegű lejárt kötelezettsége 
igazoltan nincs.

•	 Szerződéskötés	 csak	 természetes	 sze-
méllyel vagy a nemzeti vagyonról szóló 

2011. évi CXCVI. törvény szerinti át-
látható szervezettel lehetséges.
Információ kérhető személyesen a Haj-

dúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 
fszt. 37-es irodájában vagy telefonon a 
(06) 52/381-411 telefonszámon a 179-es 
melléken

A pályázatok beérkezési határideje: 
2020. április 30. (hétfő) 9:00 óra

Versenytárgyalás ideje: 
2020. május 04. (hétfő) 9:00 óra

Versenytárgyalás és licitálás helye: Haj-
dúnánási Közös Önkormányzati Hivatal

„Kis tanácskozó” terme
4080, Hajdúnánás, Köztársaság tér. 1.s
A pályázat az Hajdúnánási Közös Ön-

kormányzati Hivatal fszt. 37-es irodájá-
ban adható le, zárt borítékban a helyrajzi 
szám feltüntetésével. Postai feladás esetén 
a beadási határidő napjáig beérkezett pá-
lyázatokat tudja a kiíró befogadni. 

A kiíró fenntartja azon jogát, hogy a 
pályázatot – indoklás nélkül is – ered-
ménytelennek minősítse!

Hajdúnánás, 2020. március 26.

 Szólláth Tibor
 polgármester
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Kedves Szülők!
A kialakult járványügyi helyzetben a vé-
delmünkre szolgáló intézkedések sorozata 
mindnyájunkat érint. Az egyik ilyen fon-
tos döntés az iskolák és óvodák működésé-
nek szükségszerű átszervezése. Az iskolák 
lassan átállnak a digitális oktatási rendre, 
és ezzel egy időben az óvodák is próbál-
ják az online lehetőségek felhasználásával 
segíteni a családokat a gyermekekkel való 
foglalkozásban.

Így történik ez a Hajdúnánási Refor-
mátus Óvodában is. Munkaközösségünk 
minden tagja maximálisan támogatja ezt 

a kezdeményezést, mert tudjuk mennyire 
fontos a gyermekek fejlődése. Nem utolsó 
sorban szülőként is tudom, nem mindegy 
milyen minőségi tartalommal töltjük 
meg ezeket az otthon töltött napokat. 
A gyermekek „örökmozgóak”, rengeteg 
energiájuk van, érdeklődőek, nyitot-
tak, éppen ezért mindig kell valamilyen 
tevékenységet kínálnunk a számukra. 
Óvodapedagógusként fontosnak tartjuk, 
hogy a nagycsoportos korú gyerekeinket 
megfelelően felkészítsük a szeptemberi 
iskolakezdésre. Szerencsére minden óvo-
dai csoportunknak van közösségi oldala, 

ahol megoszthatjuk azokat az aktuális té-
mákat, Bibliai történeteket, imádságokat, 
énekeket, fejlesztő ajánlásainkat, kreatív, 
- egyszerű kézműves ötleteinket, amelyek 
tartalmasabbá teszik „aktív” óvodásaink 
szabadidejét. 

Nem egyszerű feladat ez a szülőknek 
és a pedagógusoknak sem, hiszen ebben 
a rendkívüli helyzetben még fokozottab-
ban kell az együttnevelést megvalósíta-
nunk és óriási értéke van a pozitív kap-
csolattartásnak, visszacsatolásnak. Éppen 
ezért, igazán jól esnek a szülőktől kapott 
videó üzenetek, melyekben a gyermekek 

verseket mondanak, jókívánságaikat to-
vábbítják, vagy éppen a kiesett fogakról 
számolnak be. Szívet melengetőek, lelket 
építőek a rajzok, színezők, egyéni alkotá-
sok, virtuális puszik és ölelések, amelyeket 
visszaküldenek a csoportokba.  Ezúton is 
szeretném megköszönni mindenkinek az 
együttműködést, a visszajelzéseket, amely-
lyel segítik munkánkat és bízunk a miha-
marabbi találkozásban. 

Sok erőt és jó egészséget kívánok vala-
mennyink számára.

 Tikászné Sebők Betti
 óvodapedagógus

Életünk egyik pillanatról a másikra 
változott meg gyökeresen. Hirtelen 
mindenkinek új körülményekhez kel-
lett nemcsak alkalmazkodnia, hanem 
új életfeltételeket kellett kialakítania 
is maga körül, de talán az sejthető már 
most is, hogy ez a minden korosztályt 
érintő helyzet valószínűleg hosszú tá-
von befolyásolja mindennapjainkat. A 
változások számos szorongást előidéz-
hetnek bennünk. Ahhoz, hogy a járvány 
körül kialakuló mentális megterhelést 
is kezelni tudjuk, fontos a pszichológiai 
immunrendszerünk megerősítése. Most 
induló cikksorozatunkban Alföldiné 
Ragyák Andrea pszichológus ad ebben 
segítséget hónapról – hónapra. 

- Hihetetlenül gyorsan, szinte alig pár nap 
alatt alapjaiban változott meg mindannyi-
unk élete. Befolyásolják-e az emberek egyes 
személyiségjegyei vagy környezeti tényezői 
azt, hogy hogyan viszonyulunk a változá-
sokhoz?

Sok tényező alakítja, hogy milyen típusú 
esemény mikor, milyen összefüggésben és 
kinél vált ki kritikus helyzetet. Az ember 
életében a krízist kiváltó események álta-
lában váratlanok. Megtalálhatók bennük 
a félelem, kudarc, a veszteség, a veszély 
jellegzetességei. Úgy ahogy ez jelenlegi 
helyzetünkben is megtörtént. Mint „de-
rült égből villámcsapás” zúdultak ránk a 
történések. A vírus és az azzal kapcsolatos 
intézkedések mindenki számára érzel-
mileg igen hangsúlyosak voltak. Közép-
pontba került a kiszolgáltatottság és az 
akadályoztatottság érzése. Az, hogy egy 
ilyen helyzetben „hősként” viselkedünk-

e, vagy a szorongás esetünkben erőteljes 
menekülési reakciót vált ki, nem lehet 
biztonsággal megjósolni. Az biztos, hogy 
bizonyos lelki, testi, élethelyzeti problé-
mákkal küzdők érzékenyebben reagálnak 
a körülöttünk zajló eseményekre. 
A visszahúzódás, az izoláció, a feladatok, 
tevékenységi körök elszegényesedése min-
denkit egy új, az eddiginél árnyaltabb, 
kreatívabb, életforma kialakítására kell, 
hogy sarkalljon.

- Nagyon sok információhoz jutunk perc-
ről-percre. Hordoz-e magában ez veszélyt, 
szabad-e "naprakésznek" lennünk? Meny-
nyi az elégséges információ, természetes 
"önvédelmi"reakció- e az, hogy egy idő után 
nem akarunk több negatív hírhez jutni, il-
letve az, hogy a humor felé fordulnak sokan?

Az internet, a televízió és a sajtó jóvoltá-
ból azonnal értesül több millió, milliárd 
ember a történtekről. Hamarabb felkeltik 
az érdeklődésünket, figyelmünket a nega-
tív események, a bajbajutottak. Legtöbb 
esetben ezt használja ki a média népsze-
rűségének fenntartására, így legfőképpen 
a katasztrófahelyzetekre fókuszál. Sok 
esetben önjelölt szakértők is nyilatkoznak 
a témában, ami sokak számára félrevezető, 
pánikkeltő lehet. Fontos, hogy mindig hi-
teles hírforrásból tájékozódjunk a minket 
érintő aktuális eseményekről, viszont ne 
az legyen a napi tevékenységünk, hogy 
összehasonlítjuk az egyes hírcsatornák 
információit az interneten, újságokban 
látottakkal, hallottakkal.

- Szembeötlő az, hogy nagyon sokan segíte-
ni szeretnének, önkéntes akciók, gyűjtések, 
támogatások indultak pl. az egészségügyi 
dolgozók esetében. Vajon ez most egy kezdeti 
"lelkesedés", hogyan lehet ezt a fajta segítő 
szándékot hosszú időn keresztül fenntartani 
az emberekben?

A segítségnyújtáshoz elengedhetetlen, 
hogy tudatosuljon bennünk a saját fele-
lősségünk, mi az, amit az adott helyzetben 
tehetünk és tennünk kell. Ehhez hozzá-
adódik az a gondolat, hogy ez velünk is 
megtörténhetett volna, mi is lehetnénk 
abban a helyzetben, akár segítőként, akár 
áldozatként. Nekünk is jól esne, bátoríta-

ni, motiválna mind a munkánkban, mind 
a gyógyulásban, ha tudnánk, hogy sokak 
állnak mellettünk, mögöttünk; nem va-
gyunk egyedül. A segítség, segítés jóérzést 
kelt mindenkiben, mivel jelenlegi helyze-
tünkben nem tudhatjuk, hogy erre med-
dig van szükség, fontos, hogy nem múljon 
el a kezdeti lelkesedés, amit úgy érhetünk 
el, hogy egymást bátorítjuk példamuta-
tással, érvekkel lélekben és legfőképpen 
tettekkel.

-Természetes reakció-e az emberek esetében 
az, hogy mindig "hibáztatunk" valakit, va-
lamely csoportot? Bizonyos szinten érzékelni 
lehet negatív hangokat pl. az idős korosztály-
lyal szemben. Mit tehetünk ez ellen?

Ha számunkra valami rossz, váratlan, 
frusztráló dolog történik, működésbe lép-
nek az énvédő mechanizmusaink, többek 
között a kivetítés. Keresünk valakit vagy 
valakiket, akit okolhatunk saját kellemet-
lenségeink, szorongató érzéseink, félelme-
ink miatt. Könnyebb ezt tennünk, mint 
szembenézni azzal, hogy esetleg mi mit 
tehettünk volna másként, vagy akár azzal, 
hogy vannak rajtunk kívül álló tényezők, 
amin sem mi, sem mások nem tudnak vál-
toztatni, csak alkalmazkodni a helyzethez 
és azt tenni, ami ennek a mindenki számá-
ra kellemetlen körülménynek a mielőbbi 
végéhez vezethet. És most ez a feladatunk.

- Ebben a helyzetben leginkább a bizonyta-
lanság a legbiztosabb. Nem tudjuk meddig 

tart, hogyan végződhet akár egészségügyi, 
akár gazdasági tekintetben. Mit tehetünk, 
hogy ebből a bizonytalanságból eredő kezde-
ti szorongást, félelmet csökkentsük? Hogyan 
lehet felkészülni egy olyan hosszan tartó 
megváltozott életre, amelynek most még csak 
egy-egy szeletét érezzük?

A bizonytalanság fokozza a labilitásunkat, 
ami természetesen akár sok pszichés prob-
léma megjelenéséhez is vezethet, depresz-
sziótól a kontrollzavarig (alkoholizmus, 
gyógyszerfüggőség, öngyilkosság) egya-
ránt. Nagyon fontos mindenki számára, 
hogy lássa ennek az állapotnak a vissza-
fordíthatóságát és átmenetiségét! Semmi 
sem tart örökké, úgy ahogy a koronavírus 
jelenlegi állapota sem. Próbáljunk meg 
terveket készíteni arra az időszakra, ami-
kor vége lesz ennek a helyzetnek. Hova 
szeretnénk elmenni? Mit szeretnénk meg-
nézni? Kikkel szeretnénk találkozni? Akár 
a család minden tagja készíthet erről egy 
kis projektet, amit kitehetünk a falra, és 
bizonyos időközönként ránézhetünk. Ez 
segít előrevinni a mindennapokban.
Készíthetünk egy pozitív dobozt, amibe 
mindennap beledobják a családtagok az 
aznapi „jódolgokat”, amiket megéltek. 
Lehet ez akár egy dicséret, egy jó ebéd, 
egy kedves szó stb. Ezt a dobozt hétvégén 
együtt kibonthatjuk és elolvashatjuk! A 
legfontosabb, hogy akarjuk a jót, a pozi-
tív, dolgokat, a szépet látni! Ezt erősítsük 
magunkban és egymásban!

iksz
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Eltelt két érdekes és sok új élményben 
gazdag hét, a digitális tanrend első két 
hete. A tapasztalatokról kérdeztük az 
oktatási intézmények vezetőit.

1. Március 16-tól digitális tanrendre tértek 
át iskolák. Hogyan teltek az első napok az is-
kola életében, milyen szervezési feladatokat 
jelentett az átállás megszervezése?
Tóth Imre, Bocskai István Általános 
Iskola: Az első napok 10-15 órás munka-
nappal kezdődtek, melyek azóta se lettek 
sokkal rövidebbek. Amint kihirdetésre 
került a rendelet, elkezdtük az átállás elő-
készítését a digitális munkarend megvaló-
sításához. Szombaton és vasárnap minden 
osztályfőnök, csoportvezető megkérdezte 
a szülőket, vannak-e eszközeik, internet 
elérésük ahhoz, hogy a gyermeke részt 
tudjanak venni a digitális munkarend-
ben. A szülők túlnyomó többsége igen-
nel válaszolt, bár közben kiderült, hogy 
mégsem mindenki számára megoldható 
ez, hiszen vannak olyan tantárgyak, tan-
anyagok, melyek feladatai telefonon nem 
megoldhatók, márpedig van több olyan 
család, aki csak ezzel tud digitálisan részt 
venni a tanulásban. Részükre nyomtatott 
formában a posta segítségével küldjük a 
tananyagot és papírra írva kérjük vissza.

Bíró István, Református Általános Isko-
la és Óvoda: Első teendőnk volt a veszély-
helyzetet kihirdető rendelet és az ebből 
adódó feladataink értelmezése. Az első két 
napon a nevelőtestületünkben a feladata-
inkat és a lehetőségeinket beszéltük meg. 
Emellett egy előrehozott digitális techno-
lógia szakmai napot is tartottunk, persze 
kicsit gyorsítva és tömörebben, amit az 
éves munkarend tervezetünk szerint a ta-
vaszi szünet előtt szerettünk volna meg-
tartani. Közben belsőépítési munkákat is 
el kellett kezdeni, ami eddig a gyerekek 
jelenléte miatt lehetetlen lett volna. Az 
irányítási tevékenységet kicsit nehezítette, 
hogy az irodáinkat és a nevelői szobát is 
ki kellett teljesen költöztessük - szintén az 
iskolaépítési munkálatok miatt.

Dér Balázsné Dobi Inci, Kőrösi Cso-
ma Sándor Református Gimnázium: 
Március 16-án rendkívüli nevelőtestületi 
ülésen határoztuk meg az alapvetéseinket.  
Kijelöltük az osztályok eredeti órarendje 
szerint - a tantárgy heti óraszámától füg-
gően - az online órákat. Tájékoztató leve-
let kapott minden szülő a digitális oktatás 
rendjéről.  Az első hét a próba, az ismer-
kedés időszaka volt az új világgal.  

2. Miből lehetett kiindulni, rendelkezésre 
álltak-e esetleg nemzetközi vagy hazai jó 
példák, gyakorlatok, amelynek a példáján el 
tudott az iskola indulni?
Tóth Imre, Bocskai István Általános 
Iskola: Szerencsére nem minden alap 
nélkül indultunk. A nevelőink többsége 
iskolai laptoppal rendelkezik, hiszen két 
évvel ezelőtt csak az nem kapott „szol-
gálati” laptopot, aki nem kért. Az iskolai 
informatika termek is jól felszereltek, ez 

abból a szempontból fontos, hogy a ta-
nulók informatika órán több-kevesebb 
tapasztalattal már rendelkeznek online 
munkavégzés terén. Természetesen voltak 
olyan pedagógusaink, akik magas szinten 
alkalmazták eddig is az informatika adta 
lehetőségeket, többen vettek részt koráb-
ban is képzéseken, és persze olyanok is 
voltak, akik még kezdők ebben.

Bíró István, Református Általános Isko-
la és Óvoda: A digitális infrastrukturális 
és szakmai fejlesztésünk már napirenden 
volt a veszélyhelyzet kihirdetése előtt is, 
csak most felgyorsultak az események.  Így 
előrébb hoztunk intézkedéseket, fejleszté-
seket.  Az első félévben már jártunk a Mis-
kolci Lévay József Református Gimnázi-
umban, ahol a környéket, de gyanítom, 
hogy fél Magyarországot meghaladó mó-
don, színvonalon folyik a digitális oktatás 
a normál tanrendben is, nem csak most.

Dér Balázsné Dobi Inci, Kőrösi Csoma 
Sándor Református Gimnázium: Belső 
továbbképzés keretében jó gyakorlatokat 
már megosztottunk, de a jártassági szin-
tünk nem azonos. Úgy vélem, a legna-
gyobb erőforrás a pedagógusok akarata és 
elkötelezettsége, felelősségvállalása, egy-
más segítése volt.  

3. Mi volt a digitális tanrend fő irányvona-
la, volt-e már olyan meglévő számítástechni-
kai program/alkalmazás az iskola használa-
tában, amelyet csak alkalmazni kellett, vagy 
kellett-e ehhez bármiféle technikai fejlesztés 
az iskolában? 
Tóth Imre, Bocskai István Általános Is-
kola: A KRÉTA integrált rendszert már 
évek óta használjuk, ez egyfajta lehetőség 
a feladatok családokhoz juttatására, bár 
nem erre fejlesztették ki. Igyekeztünk egy-
séges felületet keresni, amely elég egyszerű 
a használathoz, de mégis ad lehetőséget 
a tanuláshoz, tanításhoz. Ez a rendszer a 
Google Tanterem (Classroom) lett, ezt vá-
lasztották a nevelők. Ezen kívül természe-
tesen ezernyi más lehetőség van, hiszen az 
oktató, szemléltető tananyagok választéka 
hatalmas. Egyelőre nem szeretnénk min-
den lehetséges eszközt bevetni, hiszen a 
családok kapacitása is véges, nem akarjuk, 
hogy a szülők 10-20 alkalmazás használa-
tát tanulják meg. Ahogy haladunk előre, és 
mindenki tapasztalatot szerez, lehet majd 
bővíteni a használt eszközök, alkalmazá-
sok körét. Az első napokban elkezdtem 
az egyeztetést a Google Magyarországgal 
a Google Tanterem és eszköztára iskolai 
alkalmazásának engedélyezéséről. Ezt sike-
rült is megszerezni, így folyamatban van 
a rendszer iskolai beüzemelése. A nyom-
tatott tananyag előállításához nagyteljesít-
ményű nyomtatókat biztosított már évek-
kel ezelőtt számunkra a tankerület, tehát 
eszközfejlesztésre nem volt szükségünk.

Bíró István, Református Általános Isko-
la és Óvoda: Mi nem a KRÉTA rendszert 
használjuk, hanem MOZANAPLÓNK 
van. Ez is alkalmas a szülőkkel, gyerekek-

kel történő hivatalos kapcsolattartásra, 
tananyagok kiküldésére. De természete-
sen kényelmesebb és korszerűbb dolgok is 
állnak rendelkezésünkre. Mint korábban 
említettem ezek bevezetését most kény-
szerűen előbbre kellett hozni. Iskolánkat 
már karácsonykor regisztráltuk az OF-
FICE 365 rendszerben. Most előbbre 
hoztuk a belépési azonosítók kiosztását a 
pedagógusok és a felső tagozatos tanulók 
között. Több osztályban megkezdtük az 
átállást, az ebben elöljáró munkatársak 
vezetésével.  A Wordwall feladat szer-
kesztő és tesztprogram használati jogát 
is megvásároltuk minden pedagógusunk 
számára. Ezt a programot már korábban 
is próbáltuk, nagyon hasznosnak és sokré-
tűnek tartjuk a digitális oktatás színeseb-
bé, hatékonyabbá tételében, a tanulóink is 
nagyon szeretik.

Dér Balázsné Dobi Inci, Kőrösi Csoma 
Sándor Református Gimnázium: Az is-
kolában már negyedik éve használjuk a 
MOZANAPLÓT, mely minden érintett 
számára (tanuló, pedagógus, szülő) elér-
hető. Ez a felület az elektronikus kom-
munikáció alapja. Ennek a rendszernek 
a finomítása jelenleg is zajlik, aminek 
nagyon örülünk, hiszen így lehet egysége-
sebbé tenni a távoktatást. Emellett eddig 
is voltak az osztályoknak csoportjaik a 
közösségi oldalon, ami a gyors informá-
cióáramlást segítette, segíti. 

4. Hány pedagógust, mennyi gyermeket 
érintett az átállás a digitális tanrendre?
Tóth Imre, Bocskai István Általános Is-
kola: Összesen 120 nevelőnk vesz részt a 
tanulás irányításában, minden tagozatun-
kon. Az általános iskolában 947 tanulót 
érint a változás, a művészeti iskolában 530 
növendék kap segítséget a művészeti kép-
zés folytatásához, de a kollégiumi nevelők 
is a középiskolás tanulók rendelkezésére 
állnak és segítik a tanulásukat.

Bíró István, Református Általános Iskola 
és Óvoda: Minden pedagógusunkat érin-
tette és négy tanulónk kivételével minden 
gyermeket. Menet közben derült ki ezek-
nél a gyermekeknél, hogy a digitális lehető-
ségek a családban mégsem teszik lehetővé 
az együtt haladást a többiekkel. Nekik pa-
pír alapon közvetítjük ki a tanulni valókat. 

Dér Balázsné Dobi Inci, Kőrösi Csoma 
Sándor Református Gimnázium: Az 
egész intézményt, vagyis háromszáznyolc-
van diákot és negyvenhárom pedagógust.

5. Hogyan fogadták a pedagógusok a vál-
tozásokat? 
Tóth Imre, Bocskai István Általános 
Iskola: Nevelőink hihetetlen lendülettel, 
munkabírással és kreativitással vesznek 
részt az első napoktól kezdve a megválto-
zott munka tervezésében, szervezésében, 
megvalósításában.  Sok pedagógusnak új 
ez a forma, a tanítás, de inkább tanulás-
szervezés mellett ők is tanulnak. Ugyan-
úgy, ahogy a „normál” tanítás során, a 

pedagógia eszközöket, módszereket sza-
badon választhatják meg. Ami kötelező: 
az egységes Google Tanterem és KRÉTA 
használata, a többit az ésszerűség határain 
belül szabadon választják meg. Különösen 
igaz ez a szabadság az 1-2. évfolyamra, hi-
szen a legkisebb tanulók még csak most 
ismerkednek az írással, olvasással, számo-
lással.

Bíró István, Református Általános Is-
kola és Óvoda: Na végre! Ez az! Erre vár-
tam már mióta! - felkiáltások azért nem 
hangzottak el. Tudomásul vettük, hogy 
nem kevés feladatot és gondolkodni valót 
kaptunk Teremtőnktől. Sokat fog és kell 
fejlődnie a problémamegoldásunknak, a 
kudarctűrő képességünknek, a rugalmas 
alkalmazkodó képességünknek. Az önzet-
len segítségnyújtásban is többet jelesked-
hetünk. Az új tanrendben végzett szakmai 
munka a digitális kreativitásunk új távla-
tait bontakoztathatja ki.  Természetesen, 
mint bármely más tantestületben mi sem 
vagyunk egyformán képzettek, felkészül-
tek a digitális lehetőségek teljes kihaszná-
lása tekintetében. Ezért is terveztük a saját 
belső képzéseinket. A digitális tanrend 
újszerűsége, a sok digitális oktatási, szer-
vezési lehetőség számbavétele, kipróbálása 
nagy lendületet adhat a pedagógusok di-
gitális kompetencia fejlődéséhez. Ezek az 
élesben végzett tesztek, próbák, önerőből 
is végzett tanulás és tapasztalatszerzés el-
juttatnak oda bennünket, hogy akár 35 
éves pedagógiai gyakorlattal elfogadjuk, a 
digitális tanulástechnológiák igen is hasz-
nálhatóak bárki fejlesztéséhez. Önmagun-
kéra is. Önmérsékletre is kell, azonban 
sarkalljon bennünket ez a munka, és an-
nak beismerésére, hogy az emberi kapcso-
latokat bizony nem tudja pótolni semmi.

Dér Balázsné Dobi Inci, Kőrösi Csoma 
Sándor Református Gimnázium: Az első 
hét mindannyiunknak nehéz volt. Keres-
tük a megfelelő platformokat, a megoldást, 
hogyan tudunk alkalmazkodni a megválto-
zott helyzethez, hogyan tudjuk valóban az 
otthoni, önálló tanulást segíteni, támogat-
ni. Az új munkarend bevezetése nemhogy 
csökkentette, sokkal inkább növelte a le-
terheltségünket (feladatkészítés, számon-
kérés, ellenőrzés, stb.). Egységesíteni ne-
héz – csak a tananyag küldése szabályozott 
ily módon-, hiszen minden tantárgynak 
megvannak a specifikumai, ahogyan a gye-
rekek, a tanulócsoportok is különbözőek

6. Hogyan tudták felmérni a gyermekek ré-
szére rendelkezésre álló digitális eszközöket? 
Hány olyan gyermek van, akinek nem állt 
rendelkezésére ilyen eszköz, hogyan lehet az 
Ő tanításukat megoldani? 
Tóth Imre, Bocskai István Általános 
Iskola: A felmérés minden lehetséges 
csatornán folyt az első szombaton és va-
sárnap: email, telefon, KRÉTA üzenetek, 
személyes találkozás. Jelenleg 46 tanuló 
kap nyomtatott tananyagot, mert nem 
áll rendelkezésre internet vagy számítás-
technikai eszköz, illetve a lakásotthonos 
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gyerekek, ahol kevés számítógépes idő jut 
egy-egy tanulóra.

Bíró István, Református Általános Is-
kola és Óvoda: A szülők körében vég-
zett online kérdőíves felmérés alapján 
győződtünk meg arról, hogy az iskolánk 
belekezdhet a digitális alapú távoktatásba. 
Négy tanulónk esetében kellett megolda-
nunk a papír alapú feladat kiosztást. Tő-
lük a megoldást is ilyen formában kérjük 
vissza. A feladatok kiadásánál tekintettel 
kell lennünk a családok digitális eszköz-
tárára. A családjaink fele nem rendelkezik 
ugyanis számítógéppel, jellemzően table-
tet vagy okostelefont használnak. Emellett 
a tanulók 1/4-e nem tudja kizárólagosan 
használni az informatikai eszközt, osztoz-
nia kell rajta a testvérekkel vagy szülőkkel. 

Dér Balázsné Dobi Inci, Kőrösi Csoma 
Sándor Református Gimnázium: Ez volt 
a legelső lépések egyike, melyet a közössé-
gi oldal csoportjaiban gyorsan és egyszerű-
en elvégeztek az osztályfőnökök. Minden 
tanuló és minden pedagógus rendelkezik 
a megfelelő eszközökkel.

7. Milyen tapasztalatok születtek az elmúlt 
két hétben?  Mennyire partnerek a szülők, 
milyen visszajelzések érkeztek?
Tóth Imre, Bocskai István Általános 
Iskola: Március 26-án egy internetes kér-
dőívet indítottunk, mert mi is kíváncsiak 
voltunk az első tíz nap történésire, szülői 
reakcióira. Alapjaiban véve azokat a vá-
laszokat kaptuk, melyekre számítottunk, 
bár csak 261 válasz érkezett vissza. Min-
den tiszteletem a szülőké, hiszen ők most 
egy kicsit tanítókká váltak. A pedagógu-
sok által elküldött tananyaghoz tanulási 
körülményeket, időrendet, segítséget kell 
adni. Azok számára, akik otthon vannak, 
mert olyan munkájuk van, ezt könnyen 
megtehetik, de azok, akik dolgoznak és 
gyermekük esetleg egyedül van otthon, 
este tud hozzákezdeni a „tanításhoz”, a 
tanulás ellenőrzéséhez. Ez normál körül-
mények között sem könnyű, így, hogy 
közben aggunk a családunk biztonságáért, 
különösen nehéz. Épp ezért kértem már 
több ízben a nevelőket arra, hogy rend-
kívül körültekintően állítsák össze a tan-
anyag mennyiségét. Vegyenek figyelembe 
minden korlátozó tényezőt. A kérdőívekre 
érkezett válaszok szerint ez többnyire si-
került, de tudom, hogy ez még nem min-
denhol megfelelő. Dolgozunk rajta.

Kérem a szülőket, hogy bármilyen gond 
esetén jelezzék azt az osztályfőnöknek, 
de az iskola napközben mindig elérhe-
tő az 570-536-os telefonszámon vagy a  
bocskai@bocskai.net email címen bármikor 
fogadunk észrevételeket.

Bíró István, Református Általános Isko-
la és Óvoda: Azt gondolom, hogy a szüle-
ink legnagyobb része megértette, hogy ez 
a helyzet nem mindennapos terheket ró 
nem csak rájuk, hanem a digitális tanrend 
megvalósításában munkálkodó pedagó-
gusokra is. Kaptunk ilyen visszajelzése-
ket. Szerintem már tudják, hogy a digi-
tális tanrend nem kifejezetten az jelenti, 

mindent a számítógépen kell elvégezni, 
hanem a kapcsolattartás és feladatkiosz-
tás, visszajelzés és számonkérés (sajnos) 
személyes kapcsolat nélküli formája. Ezek 
a feladatok akár manuális, mozgásos te-
vékenységek is lehetnek, lásd tornaóra. 
Mindannyiunk számára tanuló idő ez, egy 
most még szokatlannak tűnő helyzetben 
gyereknek, szülőknek, pedagógusoknak.  
Legfőbb feladatunk most egymás terhét 
szeretetben elhordozni, türelmesnek és 
segítőkésznek lenni. Külön kértük tanuló-
ink szüleit, hogy ne póttanárok legyenek, 
hanem a segítő, támogató hátteret, a rend-
szerességet biztosítsák a gyerekeknek.  Ne 
a szülők oldják meg a feladatokat, bármi-
lyen nagy is a késztetés, a gyermekek lehe-
tőség szerint önállóan tanuljanak, hiszen 
lehet hibázni, lehet javítani. Senkinek 
sem kötelező állandóan 100 %-os szinten 
teljesíteni.  Nyilvánvaló, ahogy közösen 
fejlődünk ezen az úton, az elvárások is 
növekedni fognak.  A tananyag mennyisé-
ge egy olyan tényező, amit nagyon nehéz 
bekalibrálni, hiszen annak megtanulása is 
függhet az otthoni digitális lehetőségek-
től. A tapasztalat, a visszajelzések mutatják 
a keretet, amiben mozoghatunk.

Dér Balázsné Dobi Inci, Kőrösi Cso-
ma Sándor Református Gimnázium: 
Nagyon hálásak vagyunk a tanítványain-
kért és a szüleikért. A gyerekek részéről 
maximális segítőkészséget tapasztaltunk. 
Javasoltak felületeket, létrehoztak csopor-
tokat, ahol kellett, tanítottak bennünket. 
A többség jól boldogul, de mindenkinek 
hiányzik az iskola. A szülők részéről az a 
legnagyobb dicséret, hogy megköszönték, 
hogy nem engedtük el a diákok kezét.

8. Hogyan folytatódik a munka az iskolá-
ban egyébként, mivel telnek a napok? 
Tóth Imre, Bocskai István Általános Is-
kola: A technikai dolgozókkal kihasznál-
juk a hirtelen tantermi ürességet. Minden 
helyiségünket fertőtlenítettük, elkezdőd-
tek a nyárra tervezett tisztasági meszelé-
sek, karbantartási munkák. Az Iskola- és a 
Polgári utcai udvarokon pedig játszóterek 
telepítése folyik. Az iskola minden épü-
letében van ügyintézés, de elsősorban a 
honlapunkon látható elérhetőségek vala-
melyikét javasoljuk használni. Aki teheti, 
otthonról végzi munkáját. Elég sok irodai, 
adminisztrációs munkát szerveztünk úgy 
az elmúlt években, hogy otthonról, a diva-
tos szóval „Home office”-ban is el tudnak 
végezni a munkatársaink.

Bíró István, Református Általános Isko-
la és Óvoda: A digitális munkarend idő-
szakában is kulcskérdés, hogy a gyermekek 
mindennapi tevékenységének része legyen 
a mozgás. Ennek elősegítésére a mozgásos 
tevékenységekre vonatkozó javaslatokat 
küldtek ki a munkatársaim a szülőknek, 
tanulóknak. Emellett iskolai honlapunk 
Digimunkarend oldalán is osztottunk meg 
ajánlásokat. Ének szakos kolléganőm az el-
méleti ismereteteket kreatív feladatokkal, 
zenehallgatással ötvöző online tananyagot 
küld a diákoknak. Ebben a munkarend-
ben a tanulók életkorának függvényében 
megnövekszik a számon kérhető elméleti 

ismeretek szerepe pl. sporttörténet, játék-
szabályok, zeneelmélet, zenetörténet stb. A 
készségtárgyaknak előtérbe kerül az funk-
ciója, hogy az otthoni tanulás körülményei 
között oldják az egyhangúságot, pihentető 
vagy éppen energiát adó, örömteli tevé-
kenységekkel tegyék könnyebbé a gyer-
mekek számára ezt az időszakot.

Dér Balázsné Dobi Inci, Kőrösi Csoma 
Sándor Református Gimnázium: A fel-
adatok maradtak, mindent meg kell szer-
vezni, le kell bonyolítani, legyen az osztályo-
zóvizsga, tankönyvrendelés, a hónap végén 
a 12. évfolyam tanulóinak zárása, érettségi 
vizsga, pedagógiai program felülvizsgálata 
stb. A továbbtanulás – érettségi, felvételi- a 
legnagyobb nyitott kérdés. Nyelvvizsgázni 
van lehetőség online módon is, a külföldi 
nyelvtanulási programot nem törölték, csak 
elhalasztották. Azon tanulmányi versenyek 
tekintetében is megszületett a döntés, ame-
lyek beszámíthatóak a felvételi pontokba, az 
egyéb jogcímek (nyelvvizsga, sporteredmé-
nyek) változatlanul érvényesek.

9. Mire lehet számítani a továbbiakban?
Tóth Imre, Bocskai István Általános 
Iskola: A gyerekek, a szülők és a nevelők 
egyre ügyesebbek lesznek az „otthontanu-
lásban”, szóval remélem, hogy egyre ered-
ményesebben tudunk majd tanulni, remél-
hetőleg hamarosan az iskola falai között.

Bíró István, Református Általános Is-
kola és Óvoda: Közösségünk erősödésé-
re, mert a nehéz helyzetben is igyekszünk 
egymásra és a jó dolgokra koncentrálni. 
Tapasztalataink, jó gyakorlataink megosz-
tásával, későbbiekben is folytatott szakmai 
képzésekkel szakmailag felkészültebbek, 
gyakorlottabbak leszünk a hasonló helyze-
tekben.  Könnyebben kapcsolódunk majd 
a további digitális fejlesztéseink megvaló-
sításába.  A most “hadrendbe” állított, ki-
próbált digitális technológiánkat a meg-
szerzett gyakorlatunkra támaszkodva a 
tanulóink verseny-felkészítésére, a beteg, 
otthonlévő gyermekeink felzárkóztatására 
bátran felhasználjuk. De belső tovább-
képzéseink is szervezhetőek lesznek ebben 
a rendszerben. Így felkészülve előttünk 
állhat még nemzetközi oktatási-nevelési 
projektekben való részvétel tanulói és pe-
dagógusi szinteken egyaránt.

A jövőnkre nézve Pál apostol ajánlása 
szerint járunk el:

„Mindent megpróbáljatok; a mi jó, azt meg-
tartsátok!”  /Thess. 5,21/

iksz
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Kertünk, otthonunk: kerti munkák áprilisban

Április hónapba érkeztünk. Március hó-
napban is szorgoskodhattunk kiskertünk-
ben. Nos, ha lehet, még több tennivaló 
vár ránk április hónapban is. A magvetés 
mellett itt az ideje a palántázásnak, a met-
szésnek, a permetezésnek és a kártevők el-
leni védekezésnek. E munkák mind időt 
és odafigyelést kívánó feladatok. Most ve-
gyük sorjába, mit érdemes betartani, hogy 
jó termést takaríthassunk be

Járjuk körbe a kertet, tervezzük meg, 
hogy mely növényeket hova és mikor kí-
vánunk telepíteni. Osszuk csoportokba 
növényeinket - fák, cserjék, gyümölcsök, 
zöldségek, virágok stb. -  mivel mindegyik-
nek más-más igénye van, másként kell 
őket ápolni, gondozni. Kezdjük a munkát 
azzal a csoporttal, amelyiknek a legna-
gyobb szüksége van a gondoskodásra.

Meg kell kezdeni a kártevők elleni vé-
delmet. Ezek legelőbb gyümölcsfáinkon 
jelennek meg. A kártevők jelenlétére utal-
nak, ha azt látjuk, hogy a fiatal hajtások 
száradni kezdenek, lekonyulnak.

Vizsgáljuk át a kertben lévő pázsitot, 
gyepfelületet. Ha kell, most pótolhatjuk 
ki a kipusztult részeket. Pótoljuk a táp-
anyagot szerves- és műtrágyával, és pár 
hét múlva kezdődhet a fűnyírás.

Be kell fejezni a metszési munkálatokat. 
Ezt a munkát figyelmesen végezzük el az 
őszi- és kajszibarackon is, amelynek most 
van az ideje, amikor a virágrügyek már 
nyílni kezdenek.

Nagyon sokat tehetünk azzal, ha segít-
jük a sajnos fogyófélben élő méhállomány 
munkáját. Ha ezek a rovarok kipusztulná-
nak, nem lenne, aki beporozná azokat a 
virágokat, amelyekből később a zöldségek 
és gyümölcsök teremnek. A szorgos, de 
olykor megfáradó méheket ajándékozzuk 
meg egy kis cukros vízzel, hogy a méhnek 
legyen ereje tovább „dolgozni“. Újból erő-
re tudnak kapni, mivel az édes folyadék 
erősíti a szervezetüket.

Áprilisban folytathatjuk a veteménye-
zést. Az elkészített ágyásokba olyan ma-
gokat vethetünk, mint: spenót, karfiol, 
zöldborsó, sárgarépa, retek, karalábé, pó-
réhagyma, sóska, paradicsom, paprika, ka-
por, káposztafélék, uborka, csemegekuko-
rica. Vetésnél fontos, hogy odafigyeljünk a 
vetési mélységre és a sortávolságra. Általá-
ban a magvakra kétszer annyi földtakarás 
szükséges, mint amennyi az átmérője.
•	Érdemes	meleg	és	napfényes	helyre	el-

vetni a sárga- és görögdinnyét.
•	 1-1,5	 méterenként	 fészekszerű	 lyukat	

alakítunk ki a földbe, majd 4-5 szem 
magot szórunk bele. Gondosan kell ön-
tözni a kikelő kis növényeket.

•	 Kikelt	 növényeinket	 kellően	 ritkítsuk,	
vagy tűzdeljük, ültessük nagyobb térál-
lásba, hogy megfelelően fejlődni tudjon.

•	Állandó	helyre	ültethetjük	azokat	a	pa-
lántákat, amelyek nem nagyon érzéke-
nyek a hidegre (káposztafélék, karalábé, 
saláta). A paprika- és paradicsom palán-

tázással várjuk meg a május hónapot.
•	Segít	a	kártevők	elleni	védelemben,	ha	

a zöldségfélék közé virágot ültetünk 
(levendula, körömvirág, sarkantyúka 
stb.).

•	A	 frissen	ültetett	palántákat	 rendszere-
sen öntözzük, hogy fejlődésnek tudja-
nak indulni.

•	A	kikelő	 gyomnövényeket	minél	fiata-
labb korban gyomláljuk ki.

•	 A	 későbbi	 telepítéshez,	 palántázáshoz	
készítsük elő a megfelelő ágyásokat. Ne 
feledkezzünk meg a könnyebb hozzáfé-
rést segítő közlekedő utak kialakításáról 
sem. 

Gut István

A segítség házhoz ment
Az Összefogás Hajdúnánásért Képvise-
lőcsoport a koronavírus magyarországi 
megjelenése óta hangsúlyozza, hogy most 
a politikai csatározások helyett a tetteken 
a sor. Az Összefogás Hajdúnánásért Kép-
viselőcsoport tagjai és a külső bizottsági 
tagok tiszteletdíjukat felajánlva, a fertőzés 
megakadályozásában fontos szájmaszko-
kat és kesztyűket vásároltak, hogy azt a 
lakosság részére szétosszák. Volt, aki borí-
tékot címzett, csomagolt, illetve hétvégen 
is postaládákba dobta a nagyon fontos 
küldeményt. 

A közel 1000 db szájmaszk és kesztyű, 
sajnos kevésnek bizonyult, de a beszerzés 
lehetősége jelenleg korlátozott. Külön 
köszönet mindenkinek, akik segítettek 
a maszkok készítésében, beszerzésében. 
Több hajdúnánási cég, kereskedő és vál-
lalkozó szellemű magánszemély is segítsé-
günkre volt. 

Az Összefogás Hajdúnánásért Képvise-
lőcsoport borítékjaiba lakásonként 2 db 
szájmaszk és 2 pár gumikesztyű került. 

Közben a Hajdúnánási Önkormányzat 
is küldött a 65 év feletti lakosoknak 1-1 
db maszkot, amelyet a Helyi Sajátosságok 
munkatársai készítettek. Ezt innen is kö-
szönjük nekik. 

Nagyon sok címre nem tudtuk eljut-
tatni a védőfelszereléseket, ezért tovább-
ra is keressük a beszerzési lehetőségeket 
és megpróbáljuk teljesíteni ígéretünket.  
Mindenkitől türelmet kérünk. Reméljük 
munkánkkal hozzá tudtunk járulni ah-
hoz, hogy közös összefogással átvészeljük 
ezt a nehéz időszakot. A legtöbbet mégis 
Önök tudnak tenni azzal, hogy vigyáznak 
magukra és betartják a legfontosabb sza-
bályt: Aki megteheti, maradjon otthon!

Tisztelettel: Összefogás Hajdúnánásért 
Képviselőcsoport tagjai



112020. április 9.

Kis helyi járványtörténet 
Vészterhes, baljós napokat, heteket, és úgy tűnik 
hónapokat élünk ezekben az időkben. A korona-
vírus járvány elmúlt évszázadok félelmetes mé-
lyére repít bennünket vissza, amikor még sűrűn 
lángoltak fel Európa-és világméretű járványok. 
A mai kor embere – főként azok, akik jólétben 
élnek már sok évtizede – fel sem fogta jó ideig, 
hogy milyen óriási veszély fenyegeti a Föld bolygó 
lakosságát. Nem gondolt rá, mert a technikai-tu-
dományos vívmányok elkényeztettek bennünket, 
és azt gondoltuk, ez csak az ázsiai térségekben 
fordulhat elő. Aztán ez az aprócska, láthatatlan 
lény megleckézteti az emberiséget, óriási méretű 
emberveszteséggel, országok, nemzetek gazdasá-
gának, a világ gazdaságának megroppantásával. 
Minden nemzetállam úgy küzd a láthatatlan 
ellenséggel, ahogy tud, ahogy erejéből, felkészült-
ségéből telik, és ahogy a polgárai betartják a sza-
bályokat. Voltak idők, amikor még tehetetlenül 
nézte az ember, hogyan söpör végig egy-egy jár-
vány ország-világon át, néptelenít el városokat, 
tizedeli meg a lakosságot, majd ül el egy időre, 
de nem véglegesen. Az alábbiakban egy vázlatos 
áttekintés adunk a 18-19. századi, városunkat 
sújtó helyi és világméretű járványokról. 
Hajdúnánás városában sem voltak ismeretle-
nek a járványok, főként a helyi jellegű ragá-
lyos betegségek, amelyek döntő többségében 
az elégtelen közegészségügyi viszonyok miatt 
következtek be. Ilyen szinte állandó jelen lévő 
járványos betegség volt a 18-19. században a 
tüdővész, diftéria, vérhas, kanyaró és ma már 
furcsának tűnhet, de az egyik leggyakoribb 
járványos betegség ezen időben a malária, a 
váltóláz volt, a település területén sűrűn elő-
forduló belvizes, mocsaras területek miatt. 
„Nincs szaka, merem állítani, nincs napja az 
évnek, melyen ezen kór különböző alakjaival 
és utóbajaival megyénk minden orvosa ne ta-
lálkozzék” – írja Varga Geyza a Hajdú Ke-
rület utolsó főfizikusa ( tiszti főorvosa) – és 
javasolja a mocsarak lecsapolását, a belvizek 
elvezetését, miáltal „az itteni erőteljes magyar 
nép egészségügyi viszonyai tetemesen javíttatná-
nak.” De hasonlóan visszatérő, főként télvé-
gén megjelenő megbetegedésként írják le a 
skorbutot, a zöldségek, gyümölcsök hiánya, 
illetve az egyoldalú füstölthús fogyasztása mi-
att. Földi János, a Hajdú Kerület főfizikusa 
írja gyakorlati tapasztalatai alapján, hogy pl. 
Hadházon és Vámospércs környékén szinte 

ismeretlen ez a betegség. „Híre sem volt pedig 
Hadházon és Vámos Pértsen, minthogy ezeknek 
lakosai káposztával, répával, murokkal, retek-
kel, salátákkal, fok és veres hagymával és egye-
bekkel (gyümölcsökkel is) inkább bővölködnek.”

A 18. században a pestis – döghalál, fekete 
halál két hulláma is végig söpört a városon. 
Az első 1709-1713 között, erről nem sokat 
tudunk, de elképzelhetjük a pusztítást az aláb-
bi adatok alapján. Ismeretes, hogy ebben az 
időszakban zajlott a Rákóczi-szabadságharc, 
és ezen időszak alatt mintegy 350–400 ezer 
főben állapították meg a járványok áldozata-
inak számát, ugyanakkor, a hadrakelt seregek 
csatamezeinek összes embervesztesége nem 
érte el a százezer főt.

A második nagy pestis járványról, amely 
1739. ősze és - 1740. januárja között pusz-
tított, már pontos adataink vannak, ugyanis 
1739. szeptemberétől név szerinti összeírások 
voltak városunkban az elhunytakról. Az első 
pestisben elhunyt beteg egy Deli Erzsók nevű 
17 éves leány volt, aki 1739. október 16-án 
halt meg. Ezután naponta emelkedett a halot-
tak száma, átlag napi 25-en vesztették életü-
ket. Decemberre enyhült a járvány, akkor „már 
csak 362” halálesetet regisztráltak. Az utolsó 
áldozat 1740. január 15-én egy Domokos 
Gergely nevű 22 éves fiatalember volt. Ezen 
mintegy négy hónap alatt kb. 1300 volt az el-
hunytak száma, ami óriási méretű veszteség, az 
akkoriban kb. ötezer lakosú városban. 

A 19. század elejére – pontosan 1831-re két 
járvány is esett városunkban: a himlő és a ko-
lera. A himlő elsősorban a gyermekek között 
szedte áldozatát. Ez annál is inkább sajnálatos 
volt, hiszen 1798-ban Edward Jenner angol 
orvos már leírta az oltással történő védekezés 
módját. (Jenner vizsgálódásai során rájött, 
hogy a fejőasszonyokon megjelenő tehénhim-
lő védettséget nyújt az emberi himlővel szem-
ben.). Egy évvel ezután Lenhossék Mihály 
(orvos, fiziológus) Esztergomban már végzett 
himlő elleni oltást, és 1824-ben megalakult a 
Védhimlőoltó Intézet, az oltóanyag központi 
előállítása végett. Persze nagy volt az ellenállás, 
úgy tudományos téren, mint a hétköznapok 
során, az emberek nehezen értették meg a vé-
dőoltás lényegét.

Érdekessége a védekezést megelőző, segítő 
felvilágosító-tájékoztató kampánynak az a 

körlevél, amelyet még a járvány megjelenése 
előtt kaptak meg az egyházközségek: tudniil-
lik, hogy a papoknak fontos szerepet szántak 
ebben. „Kötelessége lesz pedig minden lelkipász-
tornak a tehénhimlőnek ártatlan természetéről 
és hasznos voltáról a népet megerősíteni.” 

A szomorú emlékű 1831-es esztendő má-
sik nagy járványa a kolera, amely nemre, kor-
ra való tekintet nélkül pusztított városunkban 
is, 571 áldozatot követelve.  A védekezés ak-
kori formái hasonlóak voltak a mostaniakhoz, 
hiszen már akkor is ismert volt, hogy a ragály 
közvetlen érintkezés útján terjed. 

A Hajdú Kerület 1831. június 3-i körleve-
lében többek között leírja a betegség termé-
szetét és a védekezés legfontosabb követelmé-
nyeit. Nézzük csak sorjában:

„Ha az epekórság (kolera) kiütve az oskolák 
egyszeribe oszlattassanak fel, valamint minden 
nagyobb számú összejövetelek, pl. Kortsmába 
és Templomba akadályoztassanak. Ezen okból 
különösen az ún. halottlátások egyátallyában 
tiltassanak meg”. Valószínű, hogy a város 
intézkedéseinek köszönhetően, az előírások 
betartása miatt a járvány a legkésőbben érte 
el Hajdúnánást.

A járvány fékezése, a teendők koordinálá-
sa miatt – hasonlóan napjainkhoz – a városi 
tisztségviselőknek is fontos szerep jutott. „ A 
szenátorok az általuk felügyelt tizedben köte-
lesek a betegségre szorgalmasan vigyázni (fi-
gyelni a megbetegedéseket szerk.), és ha valaki 
meghal, a magistrátusnak azonnal jelenteni.”

Az utak lezárása, őrzése mellett az ispotá-
lyok, lazarettek (kórházak), „veszteglőházak”, 
„cédulaházak”( ezek voltak a mostani karan-
tén elődei) felállítása is hasonlóan fontos in-
tézkedés volt: 

„A városok a veszedelem esetén felállítan-
dó ispotályok (kórház, járványkórház) részére 
szükséges élelembeli dolgokról (élelmezés), vala-
mint a szegényeknek tartásáról és az orvosságok 
beszerzéséről – amelyek chlor mész, etzet(ecet), 
ópium, tinktúra, fodor-és borsmenta. A halot-
tak legfeljebb hat óra múlva temettessenek el.” 
Ezzel kapcsolatban jegyzi meg egy prédikátor, 
hogy bizony nagyon sokan még éltek, amikor 
már holtnak nyilvánították őket.

Sajátosan kapcsolható a járványhoz egy 
régi városrész elnevezése is, az ún. Döghor-
dó köz, ma Vasvári utca. Egykoron általában 

ezen az úton vitték ki a halottakat a régi Alsó 
temetőbe. A járvány idején elhunytakat pedig 
csakis ezen az úton szállíthatták ki a temető-
be. Erre a célra a város külön halottszállító 
vaskoporsót készíttetett. A későbbi időkben a 
szülők, félve a járvány újraéledésétől, még év-
tizedekig tiltották a gyermekeknek az ibolya 
szedést ebben a temetőben.

Ide kívánkozik még, hogy városunkban 
már 1895-től létezett járványkórház, ám egy 
több fertőzött beteget befogadó járványkór-
házat az egykori Szülőotthon (volt Stefánia) 
területén alakítottak ki 1926-ban, ahol 16-20 
ágy állt rendelkezésre szükség esetén. 

A járványok terjedéséről elmondható, 
hogy a történelem során a háborúk hoztak 
nagyméretű országokra kiterjedő járványo-
kat, ami nem csoda, hiszen a hadseregekben 
elkerülhetetlen volt a kontaktus, ráadásul a 
katonák tovább hurcolták a fertőzést. Sőt, 
alkalmazták már akkoriban is a „biológiai” 
fegyvereket- a járványban elhunytak tete-
meit bejuttatták az ellenfél várába, táborába, 
kutakat mérgeztek meg stb. Napjainkban a 
járvány terjedését döntően a globális szabad 
mozgás, a világméretű gazdasági struktúrák, 
az idegenforgalom vette át és éppen ezért hi-
hetetlenül nehéz a védekezés. És nagyon ne-
héz a gazdasági hatás elhárítása is, hiszen ma 
már az egyes országok gazdasága, iparágak, 
szolgáltatások hosszú sora épülnek egymásra, 
sok esetben országhatárokon átívelően, és így 
a dominóhatás elkerülhetetlen. 

Mikor ez az írás születik, jelen tudásunk 
szerint Hajdúnánáson még nem mutattak ki 
koronavírus fertőzöttet. Adja a Jó Isten, hogy 
ez maradjon is így, és ne kelljen majd idő után 
arról beszámolni a historikusoknak, hogy 
városunkban is voltak áldozatai ennek a jár-
ványnak. Hogy a gazdasági hatásokat hogyan 
tudjuk orvosolni, az még a jövő nagy kérdése. 
De ez az ország, ez a nép túlélt már sok-sok 
traumát, évszázada éppen megcsonkítását. 
1945 után két kezével kaparta ki a romok 
alól, építette újjá az országot, óriási áldozatok, 
nélkülözések árán, de megcsinálta. Háborús 
jóvátétel, Rákosi-rendszer, beszolgáltatás, 
aszály, fagykár, időjárási katasztrófák mellett 
és ellenére is. Most is így lesz.  

(erzsé).

H a j d ú n á n á s , 
1927.01.12 – Haj-
dúnánás, 2020.03.25

Kevesbednek sora-
ink, mennek el egy-
másután a régi kedves 
ismerősök, akik úgy 
hozzátartoztak éle-

tünkhöz, mint megszokott, kedves bútoraink, 
akikről el sem tudtuk képzelni, hogy egyszer 
csak kézbe veszik a vándorbotot és elindulnak 
a mindenélők útján, oda abba a távoli világba, 
ahová egyszer minden halandó eljut.

Idős Hódos Antal, Anti bácsi, hiszen min-
denki így ismerte, ezer szállal kötődött szeretett 
szülővárosához, a polgár-paraszti gyökerekhez, 
ősei valószínű még a Bocskai telepítette hajdúk 
között keresendő. Kemény gyermekkora volt, 
korán árvaságra jutott, igen hamar belekóstolt 
a cselédsors minden nehézségébe. De konok 
hajdú ivadékként ez méginkább megerősítet-
te, szívósan küzdött, dolgozott, tanult. Mint 
egyszer mesélte igen-igen vonzotta az egyen-
ruha világa, a katonai, rendőri pálya, így aztán 
alap-és középfokú rendőrtiszti iskolát végzett. 
A háború után rendőr lett Hajdúdorogon, őrs-
parancsnoki beosztásban, ám hamar véget ért 
pályafutása, koncepciós per áldozata lett, és az 
1950-es évek közepén leszerelték.

Az 1956-os forradalom idején a város nem-
zetőr parancsnoka lett, higgadt, elfogulatlan 
döntéseinek sokat köszönhet a város és lakói. 
A forradalom leverése után perbe fogták, de 
semmi olyan terhelő dolgot nem tudtak rá-
bizonyítani, amely miatt elítélhették volna. 
Bár a bíróság felmentette, a megfigyelések, a 
zaklatások maradtak. Egészen az 1960-as évek 
közepéig.

Időközben új szakmát tanult. Felcserképző 
tanfolyamot végzett és állatorvosok mellett 
dolgozott. Számtalan érdekes, sokszor hihe-
tetlen történet szereplője volt pl. annak idején 
Rénes doktor úrral, amikor a hatalmas határú 
Nánás tanyavilágát járták, aki Gaudeamus igi-
tur című önéletírásában így emlékezik róla: 
„A forradalom leverése után mesterséges megter-
mékenyítőként járta egylovas fogatával a tanya-
világot, hogy ne kerüljön a hatóságok szeme elé. 
Télen ezzel a fogattal, nyáron jó öreg Zündapp 
motorjával jártuk a tanyákat, és a Rommel af-
rikai seregében is jól működő öreg járgány köny-
nyedén röpített bennünket szántásokon, réteken 
keresztül.”

Aztán már másfajta évek következtek, de 
a kemény cselédsorsot próbált ember mindig 
megmaradt közösségi embernek, olyan vala-
kinek, akinek fontos volt, hogy egy jó szót 
adjon, vagy kapjon, hogy mások életét segítse, 
hogy szeretett szülővárosáért, az itt élőkért te-

gyen valamit. Ezért is vállalt több olyan meg-
bízatást, amellyel úgy gondolta, segítségére 
lehet az embereknek. Az első önkormányzati 
ciklusban (1990-1994) képviselővé választot-
ták, de volt elnöke a helyi Ipartestületnek is.

Volt egy másik arc is. A „vőfi.” Sok lakoda-
lomban töltötte be ezt a megtisztelő feladatot, 
sok nánási házaspár lagzijában vitte a lakodal-
mas menet élén a fonott kalácsot, kulacs bort. 

A főzés, a helyi ízek specialistája volt, nevez-
ték „slambuc királynak” is. Hét nyelven beszé-
lő öhönjének ízét sokan nem feledik, hiszen 
az utóbbi évtizedek alatt megszámlálhatatlan 
alkalommal főzött szeretettel a messziről jött, 
de az itthoni vendégeknek is. Rendezvénye-
ket, bálokat szervezett, kezdeményezője volt a 
hagyományos szüreti bálok, az Iparos bál fel-
elevenítésének, az Ipartestület által megszerve-
zett hagyományőrző disznótornak.

Hódos Antal a közelmúlt helyi történelmé-
ben, közéletben meghatározóan fontos szere-
pet töltött be. Munkásságát több kitüntetéssel 
ismerték el, de szívének talán a legkedvesebb a 
szülőváros nagydíja, a Hajdúnánás Városáért 
díj volt, melyet 2010-ben Hajdúnánás Vá-
rosi Önkormányzat adományozott számára 
a város helyi történelmében és közéletében 
betöltött kiemelkedő szerepéért, a gasztro-
nómia területén városunk országos szintű 
rendezvényeken való képviseletéért és az ott 

elért kimagasló eredmények elismeréseként, 
amellyel Hajdúnánás hírnevét gazdagította, 
öregbítette.

Néhány éve elveszítette szeretett feleségét, 
és akkor valami eltört. Teltek az évek, de már 
semmi sem volt olyan, mint annak előtte. És 
2020. március 25-én ő is elment, hátra hagy-
va egy tartalmas, gazdag életet, nyomot hagy-
va a város elmúlt évtizedeinek történelmében. 

Anti Bácsi! Nyugodj békében, örök álmod 
legyen könnyű, és a pásztor família költő fia, 
Oláh András egy versének soraival búcsúzunk 
Tőled mindazok nevében, akik szerettek, tisz-
teltek és nem lehettek ott a végtisztességtéte-
leden. 
„mostanában egyre többet beszél a múltról/ a 
kísértések gyermekkoráról/ahová mindannyiszor 
magával visz/ s az idő lyukas markára bízza/ a 
homályból előbillenő kusza képeket – / elmarad-
hatatlan mellénye alatt/ a szív rásimul az ingre/ 
.. .emlékek melege könnyíti bánatát/ felébresztett 
hajnalok ünneplik/ s ha kint ingujjra vetkőzik 
a nyár/ árnyékot vető körtefák/ isszák fel hevét/ 
az udvaron pihetollas kiscsibék zsibongnak/ hálás 
tekintettel simogatja őket -. . ./ az öreg fák alatt 
szereti átaludni a délutánt/ szelek szárnyaira bíz-
va élete minden kudarcát/a vitázó idő szerpen-
tinje fut utána/ s lassan átdideregnek belőle/ az 
indexre tett álmok is” (Oláh András: felébresztett 
hajnalok – részlet) 

Rigó Tamásné
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NŐI KÉZILABDA LIGA KUPA 
NEGYEDDÖNTŐ

NŐI KÉZILABDA 
I. OSZTÁLY KELET

1. mérkőzés
Budaörs KSN KFT – Hajdúnánás SK 
28 – 24 (12 – 10) 
Budaörs 150 néző. Vezette: Hársfalvi, 
Mórocz. (február 12.) 
Hajdúnánás SK: Kozma T (kapus), Poór 
1, Zihor 2, Kilcs 2, Kelemen 3, Osvai 1, 
Mihovics 3. Csere: Hrabina 4/3, Zelizi, 
Tar L 3/2, Cserős 3, Kozma K 2, Kemény, 
Balázs. Edző: Molnár András
Hétméteres: 4/3, illetve 5/5. Kiállítás: 14 
perc, illetve 6 perc.

2. mérkőzés
Hajdúnánás SK – Budaörs KSN KFT 
25 - 28 (15 - 13) 
Hajdúnánás 0 néző. (Zártkapus mérkő-
zés). Vezette: Kovács, Tóth. (március 11.) 
Hajdúnánás SK: Kozma T (kapus), Poór 
3, Tar L 3, Osvai, Kilcs 1, Kemény 5/2, 
Kozma K 2. Csere: Reszegi (kapus), Ke-
lemen 3, Hrabina 4/4, Szögi 1, Cserős 3, 
Zelizi, Balázs. Edző: Molnár András
Hétméteres: 7/6, illetve 5/3. Kiállítás: 6 
perc, illetve 8 perc.
Továbbjutott a Budaörs csapata 56 – 49-
es gólaránnyal. 

             -kábé-

Ifjúsági I. osztály Kelet: DVSC SCHAEFF-
LER - Hajdúnánás SK 39 – 29 (17 – 17)
Debrecen 150 néző. Vezette: Feind, Kat-
hi. (március 6.)
Hajdúnánás SK: Reszegi (kapus), Cseke, 
HRABINA 6, SZÖGI 3, Tar 2, Zelizi 6, 
Nagy E 2. Csere: Vas (kapus), BALÁZS 8, 
Molnár A, Molnár F 1/1, Zagyva, Papp 1. 
Edző: Nagy Attila
Hétméteres: 2/1, illetve 2/1. Kiállítás: 6 
perc, illetve 4 perc.
Nagy Attila: Ha nem ijedünk meg az ele-
jén, akkor több is lehetett volna ebben a 
meccsben. Sajnálom, hogy így alakult, cél 
a 4. hely. Gratulálok a debreceni lányok-
nak!

Ifjúsági I. osztály Kelet: Hajdúnánás SK – 
PC Trade Szeged 30 – 29 (17 – 17)

Hajdúnánás 0 néző. Vezette: Major, Szé-
kely. (március 13.)
Hajdúnánás SK: Vas (kapus), NAGY E 2, 
Tar L 2, Ofra 3, Balázs 2, Hrabina 4/3, 
Papp. Csere: SZÖGI 6, Molnár F 3/1, 
ZELIZI 4, CSEKE 4, Nagy N, Zagyva, 
Bellér, Molnár A. Edző: Nagy Attila
Hétméteres: 4/4, illetve 4/2. Kiállítás: 4 
perc, illetve 2 perc.
Nagy Attila: Hektikus mérkőzésen érté-
kes győzelmet arattunk, ami versenyben 
tart minket a 4. helyért. Azt gondolom, 
az NBI-ben az ország legjobb 8 csapat kö-
zött lenni nem kis dolog. Talán egyszer a 
lányaim is megkapják azt a figyelmet, ami 
Hajdúnánás egyetlen I. osztályú csapatát 
megilletné! Gratulálok a csapatomnak!

             -kábé-

Értesítés!

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a koronavírus 
járvány megelőzése érdekében a

2020. tavaszára meghirdetett
„házhozmenő lomtalanítás” elmarad!!!,

illetve a járványveszély elmúltával egy későbbi időpontban 
kerül  meghirdetésre.

Elérhetőségeink: 
email: ugyfelszolgalat@hhgkft.hu

telefon: +36 52/219-489

Megértésüket köszönjük!

Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
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