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Kőrösi Csoma Sándor Református Gimnázium Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Csiha Győző Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Rendhagyó körülmények között kezdődtek meg az érettségi vizsgák

2020. május 4-én hétfőn a ma-
gyar nyelv és irodalom, valamint 
a magyar, mint idegen nyelv tár-

gyak írásbeli vizsgáival megkezdődött a 
2019/2020-as tanév május-júniusi érett-
ségi időszaka. A koronavírus – járvány 
miatt különleges körülmények között 
kezdődtek meg a vizsgák, az érettségi sza-
bályaiban olyan speciális változtatások-
ra volt szükség, amelyek elsődlegesen az 
egészségvédelmet szolgálták.

Az idei érettségi írásbeli vizsgáit május 
4–21. között rendezik, az országban 1144 
helyszínen mintegy 84.300-an érettségiz-
nek - tette közzé az Oktatási Hivatal. A 
kormány döntése értelmében, a járvány-
ügyi veszélyhelyzetre tekintettel, a jogsza-
bályban meghatározott kivételekkel csak 
írásbeliket tartanak, ezzel is csökkentve a 
személyes kontaktusok számát.

A vizsgákat a középiskolák az előírt 
egészségvédelmi óvintézkedések betartá-
sával szervezték meg. Városunkban a két 
érettségiztető intézményben, a Kőrösi 
Csoma Sándor Református Gimnázium-
ban, illetve a Berettyóújfalui Szakképzési 
Centrum Csiha Győző Szakgimnázium és 
Szakközépiskolában az érettségit megelő-
ző időszakban fokozott figyelmet fordítot-
tak az intézmények helyiségeinek fertőtle-
nítésére, de a vizsgarend kialakításánál is 
az egészségvédelem volt a fő szempont. Az 
iskolákba a beléptetés egyesével történt, a 

kézfertőtlenítő, a szájmaszkok és a kesz-
tyűk biztosítva voltak minden diák és pe-
dagógus részére, a tantermekben tíz tanu-
lónál több egyszerre nem tartózkodhatott. 

A Kőrösi Csoma Sándor Református 
Gimnáziumban 58 végzős diák kezdhette 
meg az érettségi vizsgát, egy tanuló Auszt-
riából nem vállalta a hazautat.  A kötelező 
vizsgatárgyak (magyar nyelv és irodalom, 
matematika, történelem, idegen nyelv an-
gol vagy német) kezdési időpontja 9.00 
óra, a szabadon választhatóké a megszo-
kott 8.00 óra. 

Az emelt szintű érettségi vizsgákat a 
tanulók nem Hajdúnánáson, hanem a 
kijelölt debreceni középiskolákban teszik 
le, összesen 46 emelt szintű dolgozatot 
írnak kilenc tantárgyból: magyar nyelv 
és irodalomból, matematikából, törté-
nelemből, angol nyelvből, biológiából, 
földrajzból, informatikából, kémiából és 
testnevelésből. A gimnáziumban Május 
19-én fizika és vizuális kultúra tantárgy-
gyal zárul az írásbeli, a szóbeli vizsgákra 
június 11-12-én kerül sor református 
hittanból és testnevelésből.  (Idén a ren-
delkezések értelmében szóbelik országo-
san is csak azokból a tárgyakból lesznek, 
amelyekből középszinten nincs írásbeli, 
pl. a célnyelvi civilizáció, a bibliaismeret, 
a judaisztika, a népművészet, a hittan, 
valamint „szóbeli” érettségi lesz testneve-
lésből is. – szerk.)

A Berettyóújfalui Szakképzési Cent-
rum Csiha Győző Szakgimnáziuma és 
Szakközépiskolája 12. A osztályának 24 
végzős tanulója is megkezdte érettsé-
gi vizsgáját 2020. május 4-én a magyar 
nyelv és irodalom tárggyal. A szakgim-
náziumi tanulók emellett még matema-
tikából, történelemből, angol vagy német 
nyelvből és ágazati szakmai ismeretekből 
vizsgáznak ebben az érettségi időszak-
ban. Az idei végzős osztályban turisztika 
és informatika ágazati ismeretek tárgyak 
írásbeli vizsgái lesznek az utolsók május 
14-én. Ők az első évfolyam, akiknek már 
lehetősége volt mellék-szakképesítés szak-
mai vizsgát tenni, amelyről a sikeres érett-
ségi vizsgát követően szakmai végzettséget 
igazoló dokumentum is kiállításra kerül 
számukra. 

Emelt szinten hat technikus végzős érett-
ségizik informatikából, gépgyártás-techno-
lógiai ismeretből vagy történelemből.

A Kormányrendelet, mely tartalmazza 
a veszélyhelyzet során az érettségi vizsgák 
2020. május-júniusi vizsgaidőszakban tör-
ténő megszervezéséről szóló szabályzatokat 
rendelkezik a vizsgadolgozatok javításáról 
és a dolgozatok megtekintéséről is. Így a 
dolgozatok megtekintését két napra bizto-
sítja (2020. május 28-29.) és pünkösd után 
június 2. kedd 16.00 óráig lehet észrevé-
telt tenni a vizsgadolgozatok értékelésével 
kapcsolatban. Itt került meghatározásra a 
vizsgaeredmények megállapításának és ad-
minisztrálásának időszaka is, mely alapján 
a sikeres érettségizők legkésőbb június 16-
án már érettségi bizonyítványt tarthatnak a 
kezükben.                                       HNU

Ózongenerátor a tantermek fertőtlenítéséhez
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 Emléktöredékek a hőskorból: 25 éves a Hajdúnánási Televízió
Valamikor az 
1980-as évek 
közepe, máso-
dik fele táján 
szinte gom-
bamód jöttek 
létre – főként a 
nagyobb váro-
sokban az első 
ún. helyi televí-
ziók, akkoriban 
még, mint kör-
zeti stúdiók. 

1989. őszén, szinte a rendszerváltással 
egyidőben alapították meg a Helyi Tele-
víziók Országos Egyesületét, több tele-
vízió részvételével, amely napjainkban 
közel száz tagot számlál. Ebbe a folya-
matba kapcsolódott be 25 évvel ezelőtt 
a Hajdúnánási Televízió is, akkor még 
Hajdúnánási Helyi Televízió néven. 

Régen történt, talán igaz sem volt, hogy 
anno 1995 tavaszán három nánási fiatal – 
Marth P. Ildikó, Czellér István és Tímári 
Lajos – elkezdtek azon gondolkodni, hogy 
hogyan lehetne Hajdúnánáson is létrehoz-
ni egy helyi, városi televíziót, hiszen akko-
riban már elég sok helyen működött ilyen. 

Ezt az elképzelésüket a Hajdúnánási 
Szellemi Műhely Élő Újság rendezvé-
nyén, 1995. március 28-án elő is vezették, 
„Fikció – egy elkészült pályázat, avagy egy 
lehetséges helyi tv műsorpolitikája” címen. 
A történethez hozzátartozik, hogy akko-
riban - a Mártírok u. – Ady Endre körúti 
lakótelepen már létezett egy zárt kábelhá-
lózata Lakásszövetkezet működtetésében 
a hagyományos tv adások vételéhez.

Emellett kezdte kiépíteni a város egész 
területét lefedni szándékozó helyi kábel-
televíziós rendszerét a Ruhaipari Kisszö-
vetkezet. A rendszer megálmodója, majd 
vezetője Sebestyén Sándor volt. Mint 
mesélte, nyugat-európai útjai során ta-
lálkozott a kábeltelevíziózással és nagyon 
megtetszett neki, hogy a sok-sok parabola 
antenna helyett egy föld felszín alatti ká-
belhálózat biztosítja a műsorszolgáltatást. 
A gondolatokat tett követte, azt is mond-
hatjuk, hogy a helyi kábelszolgáltató és 
a helyi televízió szinte kézben a kézben 
haladt előre a tervek és az együttműködés 
megvalósításában. 

Emlékszem, az első időkben még Sebes-
tyén Sándor lakásának garázsában műkö-
dött a kábelszolgáltatás, általában kazet-
tákról bejátszott filmek formájában a Szív 
TV csatornán. Innen került képernyőre a 
Hajdúnánási Helyi Televízió első kísérleti 
adása is 1995. május 29-én, hétfőn este 
18-19 óra között. Később bekerült a MO-
DE 3H Kossuth utcai telephelyére, ahol 

kialakították a kábelszolgáltató központot.
Nagy támogatója volt mindennek Daróczi 
Balázs is, a MODE 3H akkori vezetője.

Eddig azonban el is kellett jutni, azaz 
valamilyen formában műsort kellett ösz-
szeállítani. Ehhez meg szükségeltetett 
riporter, operatőr, vágó, no meg egy 
műsorközlő is, vagy, ahogy köznyelven 
mondjuk, bemondó. Addigra már nagy-
jából formálódott egy kezdetleges stáb, a 
nagy tenni akarás, elszántság, a valami jót, 
valami helyit adni a városlakóknak gon-
dolat jegyében, ami róluk, nekik szól, ami 
a városi eseményeket mozgóképi formá-
ban is rögzíti, kvázi mintegy videokocká-
ba írt várostörténelem.

Summa summárum, úgy ’95májusának 
első felében elkezdődtek a felvételek, Lu-
kácsi Zsuzsa, mint önkéntes főszerkesztő, 
riporter, Czellér István és Burján Andor 
mint önkéntes operatőrök, továbbá Mar-
th P. Ildikó és Kállai Júlia önkéntes szer-
kesztő-riporterek közreműködésével. Az 
önkéntes szót azért hangsúlyozom, mert 
az első időkben, - úgy jó öt évig - minden-
ki önkéntes munkában végezte a vállalt 
feladatot. A legszükségesebb eszközöket - 
mint pl. kamera, mikrofon, videomagnó 
stb. - is a stáb tagjai biztosították. A saját 
gépkocsi használat is mindennapos volt. 
Az már jó dolognak számított, ha egy-egy 
támogató szervezettől csurrant-cseppent 
némi bevétel, és így az üzemanyag árát 
nem a tulajdonos fizette. Az első adások 
Lukácsi Zsuzsiék lakásában készültek, 
ma már elképzelhetetlen körülmények 
között, de mi nagyon boldogok, és büsz-
kék voltunk, mert megcsináltuk. Elindí-
tottunk valami újat, valami elsőt a város 
történetében, és bár voltak kétségeink, 
hiszen a televíziózás drága mulatság, azért 
nagyon bizakodtunk is egyben, hogy élet-
képes lesz a dolog.

Jómagam úgy csöppentem a történet-
be, hogy az első adás felvételei közben 
szóltak, nem vállalnám-e el a műsorközlő 
szerepét. A feladat megtisztelő volt, bár 
őszintén szólva, azt sem tudtam, hogy 
egyáltalán megfelelek-e én erre a feladatra. 
De hát a jó cél érdekében mindent – igent 
mondtam, azzal a megjegyzéssel, hogy 
amíg jobbat nem találnak. Én igazából 
riporteri feladatokra vágytam, ami aztán 
nem sokkal később meg is valósult.

Habár szakmai tapasztalatok, ismeretek 
nem voltak birtokunkban, azért ha végig-
nézzük az első adás anyagait, azt gon-
dolom, 25 év távlatából sincs szégyellni 
valónk. (A technikai megoldás egy másik 
történet, de a lehetőségekhez képest az is 
elfogadható volt.)

Nézzük csak mi mindenről is tudósítot-
tak a kollégák jó 25 évvel ezelőtt: város-
fejlesztési elképzelések, aktuális építési be-
ruházások, helyi kulturális és egyházi élet, 
állategészségügy, a megváltozott munka-
nélküli ellátása, fürdőfejlesztés, a Vöröske-
reszt helyi szervezetének munkája, 20 éves 
Nevelőotthon és a Városi Rendelőintézet, 
érettségik, Csiha András országgyűlési 
képviselő fogadóórája, Tűzoltónap. Egy 
ilyen tematika ma is megállja a helyét.

Hasonló módon a második adásban is 
aktuális, a városlakókat érdeklő, érintő 
témák kerültek terítékre; nyári gyermek-
balesetekről, a tömblakások vízellátásról, 
telefonhelyzetről, tanyasi iskolák egyko-
ri tanulóinak, tanítóinak találkozójáról. 
Tudósítottunk a Nánási vásártérről, vagy 
éppen a Katonazenekari Fesztiválról.

Ekkor indult a Nánási arcok soroza-
tunk is, elsőként Vitéz Istvánné népi ipar-
művész bemutatásával.

A harmadik adás pedig már két óra ter-
jedelmű volt, oly sok fontos információ 
gyűlt össze egy hónap alatt. A teljesség 
igénye nélkül a témák: szövetkezeti na-
pok a fürdőben, hajdúvárosok találkozója 
Hajdúszoboszlón, természetvédő tábor, 
fogászati kezelések, betegszállítás fizetőssé 
tétele, Tedejen járt Lakos László földmű-
velésügyi miniszter, védnöki táblát kapott 
a Sebestyén-teázó, szalmonellás megbete-
gedésekről szólt a tiszti főorvos, interjút 
adott Nagy Norbert labdarúgó stb. 

A piaci körképből megtudhattuk, hogy 
1995 nyarán pl.a nyári alma kilója 50-80, 
a burgonyáé 25-35, sárgadinnye 25-30-Ft 
volt.

1995. augusztus 4-én láthatták a hajdú-
nánásiak az első önkormányzati képvise-
lőtestületi ülést, vágatlanul,teljes terjedel-
mében. Fiatalokat érintő téma volt, hogy 
a Music TV kódolttá vált, helyébe lépett a 
VIVA TV, könnyűzenei csatorna. Ennyit 
röviden az első adásokról, amelyeket sok-
sok munkával, és nagy szeretettel készített 
a szerkesztőség. 

Az év novemberétől kezdődően pedig 
már kéthetente jelentkezett a HTV, amely 
periodicitás aztán jó ideig megmaradt.

És ez volt az az időszak, amikor a televí-
zióhoz került Pál Kovács Krisztián, Szabó 
János, Tóth Erika, Bodnár Beáta – akik 
létrehozták a FTS-t, azaz a Fiatal Tévések 
Stúdióját. DE erről majd egy külön feje-
zetben szólunk később. 

Ha ennyi év távlatából visszatekintek, 
úgy kb.három nagy periódusra lehet bon-
tani a helyi televízió eddigi történetét. Az 
első, a hőskorszak az 1995 tavaszától 2000-
ig tartott. Ez idő alatt számtalan változás 
történt, alakult formálódott a szerkesztő-
ség, és a televízió szervezeti felépítése is. 
Azt ugyanis nagyon hamar beláttuk, hogy 
rendszeres anyagi források nélkül ellehetet-
lenül a helyi televízió. Eleinte ugyan kap-
tunk támogatások szponzoroktól, de ez ke-
vésnek bizonyult.Mindenekfelett azonban 
működési engedélyt kellett szerezni. És itt 
meg is akadtunk, hiszen frissen verbuvá-
lódott csapat voltunk, és akkor jött segít-
ségünkre a Hajdúnánási Szellemi Műhely, 
amely mint bejegyzett kulturális egyesület 
befogadta a Hajdúnánási Helyi Televíziót 
és közel két éven át működtette, mindad-
dig, míg nem létre nem hoztuk a Hajdúná-
nási Helyi Televízióért Alapítványt.

Az alapítvány, mint civil szervezet több 
pályázatot is megnyert, így már volt némi 
lehetőség a munkatársak díjazására, de 
ez még mindig csak alkalmankénti volt, 
ahogy a pályázati kiírás engedte. 

1999-ben nyújtottunk be az ORTT 
Műsorszolgáltatási Alapjához egy nagy-
szabású, több projektből álló pályázati 
anyagot, amelyből szinte mindegyik nyer-
tes lett. 

1999. év végével az Alapítvány kurató-
riuma testületileg lemondott, így 2000-
től már új kuratórium állt fel, Balogh 
Zsigmond elnökletével, és attól az évtől 
számíthatjuk a Hajdúnánási Helyi Tele-
vízió második nagy korszakát, amely jó 
tíz évig tartott, egészen 2011 év második 
feléig, amikor is a Helyi Televízió betago-
zódott a Hajdúnánási Holding Zrt-be, a 
Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. szak-
mai egységeként.Történetünket a követ-
kező lapszámban folytatjuk. 

Rigó Tamásné 
volt kuratóriumi elnök, alapító tag

Lukácsi Zsuzsa 
az első főszerkesztő

Az első adás beharangozója

Kállai JúliaStúdió
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Kereszthajósra épüljön
Arról eddig is híradással voltunk, hogy 
a református templom építése, bővítése 
mögött rendszerint a város állt. Nem cso-
dálkozhatunk ezen, hiszen századokon át 
város és egyház egyet jelentett olyannyira, 
hogy csak a 19. század második felében 
különült el egymástól a két vezető testület.

Természetes hát, hogy 1864. január-
jában is - látva az egyház nehéz anyagi 
helyzetét -, a „város tanácsülése” szorgal-
mazta „a megromlott állapotú templom 
tetőzetének és mennyezetének megújítását”, 
melyhez most is minden segítséget meg 
kívánt adni.

Bár 1831-ben megújult a templom, 
amikor megemelték a falait és tetőzetét, 
mégis komoly károk keletkeztek rajta. 
1862 óta különösen is tarthatatlan volt 
már a helyzet, hiszen a tetőzet annyira 
megrongálódott, hogy azon át Isten sza-
bad ege is előtűnt, és rendre befolyt a csa-
padékvíz is. Meg aztán szűknek is bizo-
nyult ekkorra Isten háza a megnövekedett 
számú hívő közösség számára.

A tovább már nem odázható átalakítás-
ról szóló presbitériumi határozatban rög-
zítették is, hogy „a templom jelenlegi fala-
zata kiigazíttassék és arra a mostani fa tető, 
zsindely fedél és mennyezet helyett új fa tető, 
mennyezet és zsindely fedél alkalmaztassék.” 
Ma már hihetetlennek tűnik, de a koráb-
bi templomhajó mennyezetét gyalulatlan 
deszkalapok alkották.

Az átalakítási munkák végett még az 
1864. esztendőben meg is állapodtak 
Vecsei Imre debreceni építőmesterrel, 
hogy készítsen tervet a templom bővíté-
séhez „600-700 lélek számára”. (Ő volt az 
egyébként, akinek tervei alapján tíz évvel 
később felépült a Városháza épülete.) 

A mester úr kereszthajós templom építé-
sére tett javaslatot. Mintául a kunmada-
rasi református templomot ajánlotta, me-
lyet két évvel korábban az ő tervei alapján 
formáltak át.

Egy bizottság az egyház képviseletében 
1865. május elején el is szekerezett annak 
megszemlélésére, s az ottani tapasztalatok 
alapján egyetértettek a kereszthajó meg-
építésével. Éppen ezért az egyháztanács 
számára a következőket javasolták: „a dél 
felőli kiugrás hossza öt öl (6,1 m.) legyen, az 
észak felőli ugyanolyan szélességű, de minél 
kisebb hosszúságú. A kereszthajók szélessége 
a déli portikusok szélső falaival egyezzen 
meg.” Felvetették azt is, hogy a végső meg-
oldás „mintázza a debreczeni nagy templo-
mot.” (Egyházt. Jkv. 1865. május 4.)

Mondanunk sem kell, hogy ez a nagy-
szabású elképzelés nem csupán a külső 
megjelenés, de a belső tér tekintetében 
is komoly átrendeződéssel járt volna. Így 
például a szószék, amely a jelenlegi helyén 
állt, átkerült volna az északi oldalra. A kar-
zatot innen áthelyezték volna a keleti és 
a nyugati falra, a majdani orgona helyét 
pedig a déli oldali kereszthajóban képzel-
ték el. (Ebben az időben ugyanis még nem 
volt orgona atemplomban.) Egyébként itt 
kívánták kialakítani a nők ülőhelyét is, 
hiszen a nemek elkülönültek egymástól az 
istentiszteleteken.

A mester úr a mennyezetet az új temp-
lomhajók szerkezetéből eredően boltoza-
tos kiképzésűre tervezte, vasoszlopos alá-
támasztással.

Bár tetszett az egyház vezetésének a ke-
reszthajós elképzelés, nem voltak azonban 
elégedettek más egyéb mellett a befogadó-
képesség növekedésével sem. Éppen ezért, 
egy bizottságot küldtek Debrecenbe Ve-
csei úrhoz a tervrajz módosítása végett. Az 
utasítás így szólt: „Magyarázzák meg neki, 
hogy azon tervrajz, melyet templomunk 
újból alakításához múlt évben készített, 
s december 31-én eljuttatott számunkra, 
Presbitériumunk által szakértő tagok közre-
munkálásával szigorú vizsgálat alá vétetett. 
Eltekintve a költségvetés túlcsigázottságától, 
a terv kívánatunknak meg nem felelőnek 
tartatott, főleg azért, mert a templom hajója 
nem növekedne 600-700 lélek befogadására 
– amint erről építőmester úr tudatva volt -, 
hanem csak mintegy 14 négyszögöllel, azaz 
60-70 egyénnek helyet adandó területtel.” 
(Presbit. Jkv. 1865. június 19.3.) 

Az egyháztanács minden nehézség el-
lenére hitet tett az átalakítási munkák 
mellett, mégpedig a következő indoklás-
sal: „Építenünk kell nem csak magunkért, 
hanem utódaink számára is. Mi szegények 
vagyunk,az igaz, de ki tudja, ők nem lesz-
nek-e szegényebbek.”(PresbitJkv. 1865. 
május 9.)

Szoktuk mondani: a szegénység nagy 
úr. És persze bölcsességre int. Az egyház és 
a város ereje együtt is kevésnek bizonyult 
egy kereszthajós templom megvalósításá-
hoz. Ez az oka annak, hogy végül mégsem 
vágtak bele ebbe az átalakításba. Helyette 
józanabb megoldás született egy másik 
mérnök tervei alapján. 
Ez azonban már egy újabb írás témája.

Buczkó JózsefKunmadaras. Ilyen lett volna a Vecsei Imre 
által javasolt református templomunk.

Mindennapi kenyerünk

Érdekes, különleges, szokatlan élet-hely-
zeteket hoznak mindennapjaink. Lassan 
két hónapja annak, hogy alaposan meg-
változott az életünk, hiszen egy új beteg-
ség terjedése okán otthonunkba kény-
szerültünk. A megváltozott élethelyzetet 
bezártságunk óta számos oldalról akár 
tudományosan, akár lélektani „módsze-
rekkel” magyarázzuk, okfejtéseket, tanítá-
si hatásokat keresünk rá.  Nap mint nap 
új kérdésekre várjuk a válaszokat, van amit 
sikerrel, van amit azóta sem értünk. Egyet 
azonban mindenki bevallhat magának: 
sokkal több lassításra, nagyobb türelemre 
int ez a helyzet, mint általában - nemcsak 
otthonunkban, de az utcán, a boltokban, 
az utakon is.

Bizonyára sokaknak sokkal több fel-
adatuk lett naponta a munkájuk mellett, 
hiszen a gyerekeket többet kell segíteni, az 
életükbe a rendszert biztosítani és lehetne 
még sorolni. Ám ha azt vesszük, mennyi 
olyan dologba kezdett a lelassult ember, 
amit eddig még soha nem tett, már mond-
hatunk egy magyarázatot arra a kérdésre: 
mit tanított nekünk a bezártság?

A háziasszonyok számára a mindenna-
pos főzések –sütések is kihívást jelente-
nek, s a „home-office” alkalmat ad a jobb-
nál jobb receptek cseréjére is. Számomra 
ilyen élmény és kihívás volt az otthoni 
kenyérsütés. Napról napra egyre többen 
tettek fel képeket, videókat, recepteket 
a társasági oldalakra, s megszokott tévés 
főzős műsorokon kívül is egyre több he-
lyen témává vált a mindennapi kenyerünk 
elkészítése. A kenyér, amit régen életnek 
hívtak, aminek sokkal nagyobb volt a tisz-
telete, mint napjainkban. Aminek készíté-
se a legnagyobb türelemre, alázatra tanít. 
Aminek nevét imába foglalták, s amiben 
képet és értelmet kap a hitünk, a szere-
tetünk.  A régi időkben a malmok olyan 
társasági helynek számítottak, ahol az em-
berek „minőségileg” is találkozhattak, be-
szélgethettek. Ahol a molnár sem lehetett 
„akárki”. Nagymamáink annyira megbe-
csülték az otthon készített kenyeret, hogy 
az utolsó morzsáig megették, egy szemet 
sem dobtak ki belőle, s a leesett darabját is 
leporolták, s megcsókolva megették. 

Olyan jó érzés azt látni, hogy ott, ahol 
ma is otthon sütik a kenyeret, ott megta-
nulja a kisgyerek is ezt a nagyfokú tiszte-

letet az étel iránt, még ha csak közvetlenül 
is, „a szeme sarkából” figyelve. Már maga 
a kovász elkészítése is arra sarkall: várj tü-
relmesen, ne kapkodj! Mint abban a me-
sében, amikor az ördög el akarja vinni a 
szegény ember legkisebb gyermekét és egy 
kis kenyérke magyarázza el az ő születését 
a kezdetektől az utolsó fázisig a türelemre 
„kihegyezve”. (lásd: A kicsi dió című ma-
gyar népmese)

A türelemmel, otthon készített kenyér 
íze is más, az illata belengi nemcsak a 
konyhát, de még a szomszédok háza táját 
is, és az egész napos dagasztás-hajtogatás-
kelesztés után reggel kisült kenyér szép-
sége örömmel tölti el az egész családot. 
Az egyik receptben- nem is egyben- azt 
olvastam a kenyérsütőtől, hogyannyira 
izgult a sütés előtt, hogy nem is aludt az-
nap éjjel. Osztom a véleményt, jómagam 
is így voltam vele- pedig valamikor régen 
adtam már kenyérsütésre a fejemet, de 
az korántsem volt ekkora élmény (a régi 
élesztővel készült és kenyérsütő-gépben). 
Bízom benne, hogy nem fognak a pékek 
megharagudni, de aki olyan igazi „ízig-vé-
rig” pék, az megérti az örömöt, amit nem 
a pékségekben vásárolt pékáruk iránt érez 
az, aki az otthonában süt.

Fekete Andrea

A Hajdúnánási Újság
következő számának 

megjelenése:

2020. május 21.

Ez itt az Ön 
hirdetésének

a helye! 

Hirdessen Ön is
a Hajdúnánási Újságban!

Telefon: 06-70/445-40-51
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A Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. programajánlója

A Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. má-
justól az alábbi online felhívásokat, pályá-
zatokat és játékokat hirdeti meg. A felhí-
vásokhoz, pályázatokhoz tartozó írásokat, 
fotókat, videókat a hajdunanasvmk@
gmail.com e-mail címre várjuk.

Beküldési határidő: 2020. szeptember 
15-ig folyamatosan. 

ÍrjON-line - Vers- és prózaíró pályázat 
- online
A Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. vers- 
és prózaíró pályázatot hirdet műfaji és te-
matikai megkötés nélkül.

Egy alkotó maximum 3 írással pályáz-
hat.

Az alkotások nem lehetnek 2 évnél ré-
gebbiek.

A beérkező pályaművek a művelődési 
központ facebook oldalán lesznek olvas-
hatók. A legjobbak a terjedelem függvény-
ében a Hajdúnánási Újságban is megje-
lennek.

AlkossON-line - Tárgyalkotó művészeti 
pályázat – online
A Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. tár-
gyalkotó művészeti pályázatot hirdet mű-
faji és tematikai megkötés nélkül.

Nevezni maximum 5 alkotással lehet.
Pályázni az alkotásokról készült fotók-

kal lehet (alkotásonként max. 2 db). 
Várunk festményekről, rajzokról, szob-

rokról, kisplasztikákról, gobelinekről, 
ruhatervekről, szőttesekről, hímzésekről, 
gyerekrajzokról, faragványokról stb. ké-
szült fotókat, valamint digitális fotókat, 
mint művészeti alkotásokat is.

A beérkező fotókat a művelődési köz-
pont facebook oldalán osztjuk meg heti 
1 alkalommal. (A beérkezések függvény-
ében.)

SztorizzON-line - Küldj egy sztorit! – 
online
Nevessünk közösen a karantén idején!

Mozgóképeket és írásokat várunk meg-
történt humoros esetekről, vicces sztorik-
ról, amelyek vagy magával a mesélővel 
történtek meg, vagy csak hallomásból 
ismeri. Lényeg, hogy a nézőket, olvasókat 
meg tudja nevettetni, nem megbántva 
mások érzékenységét. A történeteknek 
nem muszáj Hajdúnánáshoz kötődniük, 
természetesen, ha van helyi vonatkozásuk, 
annak örülünk. 

A mozgóképek hossza max. 4 perc. A 
beküldött sztorikat heti 1 alkalommal 
töltjük fel a facebookra. A legérdekeseb-
beket a Helyi Televízió is bemutatja.

KreativkodjON-line - Egy régi tárgy új 
élete
Ha van olyan régi, kidobásra ítélt tárgya, 
amiből valami hasznosat sikerült készí-
tenie, mutassa be másoknak is! Kérjük, 
készítsen róla egy kb. 2-3 perces felvételt, 
amiben röviden bemutatja, hogy egy régi 
tárgyból, hogyan tudúj dolgot varázsolni, 
és mi szükséges a megvalósításhoz! Így 

mások is kedvet kaphatnak hasonló tevé-
kenységhez, ezáltal takarékoskodhatnak, 
és a környezetet is kímélik. Akár több 
újrahasznosított alkotást is bemutathat 
egy-egy videóban.

ON-line Ki Mit Tud
Rövid, maximum 4 perces mozgóképeket 
várunk, amelyben a jelentkezők megmu-
tathatják tehetségüket az ún. színpadi 
műfajok bármelyikének területén, legyen 
szóéneklésről, versmondásról, hangszeres 
zenéről, táncról – és a sort még hosszan 
folytathatnánk. 

A beérkezett felvételeket heti rendsze-
rességgel a művelődési központ facebook 
oldalán tesszük közre. A legérdekesebbe-
ket a Helyi Televízió is bemutatja.

Mutasd be házi kedvencedet!
Ismerjék meg mások is házi kedvencedet, 
legyen az kutya, cica, egyéb kisállat, vagy 
akár egy szép növény. Mutasd be nekünk, 
készíts róla felvételt, beszélj róla, két perc-
ben! Hátha mások is kedvet kapnak a kis-
állatokkal való foglalkozáshoz.  

Népszerű HajdúnánásON
Derítsük ki közösen, hogy a hajdúnáná-
siaknak mely alkotások a legnépszerűb-
bek!

Küldje el számunkra üzenetben, hogy 
melyik regény, vers, film, dal és képző-
művészeti alkotás az Ön személyes ked-
vence! A beérkező adatokat összesítjük. 
A legtöbb szavazatot kapó alkotásokra 
egy második körben újra voksolni lehet 
– közülük kerülnek majd ki Hajdúnánás 
kedvencei.

JátszON-line - májusban és júniusban 
induló online játékaink:

- Kvízjáték: A hajdúnánási közművelő-
dés, valamint a hajdúnánási művelődési 
központ történetéről indítunk kvízjáté-
kot a művelődési központ facebook 
oldalán. Kérdéseket heti 3 alkalommal 
(hétfőn, szerdán, pénteken) teszünk fel. 
- Ez meg hol lehet? Mindannyian átél-
tük már azt az érzést, amikor ránéztünk 
egy fotóra, a képen látható épületek 
ismerősek voltak, mégsem tudtuk hir-
telen beazonosítani hol készült a kép. 
A fotókon egy-egy épületrészlet, vagy 
érdekes szemszögből fotózott helyszín 
alapján kell az érdeklődőnek beazo-
nosítani, hogy Hajdúnánáson hol jár-
hatunk. A játékot heti 1 alkalommal 
tesszük közzé a művelődési központ 
facebook oldalán.

- Mi hiányzik a képről? A városkülön-
böző pontjain készítünk fotókat. A 
fotókról egy-egy részletet kiretusálunk. 
A játékosoknak azt kell felismerniük, 
hogy az így elkészült képről milyen 
részlet hiányzik. A játékot heti 1 al-
kalommal tesszük közzé a művelődési 
központ facebook oldalán.

ON-lineÚtravaló - májusban és június-
ban induló online kulturális ajánlóink:

- A hét tárgya:Hetente egy-egy érde-
kes tárgyat – amely lehet műalkotás, 
valamely gyűjtemény egy darabja, régi 
használati tárgy stb. – mutatunk be egy 
rövid videóban az érdeklődőknek. Be-
szélünk a tárgy funkciójáról, keletkezé-
séről, arról a korról, amelyben készült, 
bemutatjuk a tárgyhoz köthető törté-
néseket, esetleges sztorikat.

- Útitippek: Heti két alkalommal, két 
területen adunk úti tippeket az érdeklő-

dőknek. Részint a hely- és honismereti 
szakkörünk eddigi kirándulásait mu-
tatjuk be. Beszélünk a legérdekesebb 
látnivalókról, az utak során szerzett él-
ményeinkről, mintegy ösztönzést adva 
a járványhelyzet elmúlta után hazánk 
megismerésére. A másik területen váro-
sunk határában levő látnivalókra, érde-
kes helyszínekre hívjuk fel a figyelmet. 
Bemutatjuk az útvonalat, amelyen az 
említett helyszínekhez el lehet jutni, 
illetve felidézzük azokat a történeteket, 
legendákat, amelyek az érintett helyszí-
nekhez köthetők. 

Ez itt az Ön hirdetésének
a helye! 

Hirdessen Ön is
a Hajdúnánási Újságban!
Telefon: 06-70/445-40-51

KultúrálódjON-line
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VERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁS

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármestere a 49/2020. (IV. 30.) számú 
Határozata alapján versenyeztetési eljárás keretében értékesítésre meghir-
deti az önkormányzat tulajdonát képező, 50/A/2 és 50/A/3 helyrajzi számú, 
természetben a 4080 Hajdúnánás, Hunyadi u. 7. szám alatti 37 m2 alapte-
rületű, komfortos, „lakás” megnevezésű ingatlanokat 6.500.000,-Ft kiinduló 
licitár meghatározásával.

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármestere a 48/2020. (IV. 30.) 
számú Határozata alapján versenyeztetési eljárás keretében értékesítésre meg-
hirdeti az önkormányzat tulajdonát képező, 2832/9/A/55 helyrajzi számú, 
természetben a 4080 Hajdúnánás, Ady Endre krt. 31. szám alatti 10. számú 
üzlet megnevezésű, 19 m2 alapterületű ingatlant bruttó 4.000.000,-Ft kiin-
duló licitár meghatározásával.

A pályázat részletei a www.hajdunanas.hu honlapon olvashatók.

Hajdúnánás, 2020. április 30.

Szólláth Tibor
polgármester

Álláshirdetés

Hajdúnánási Református Általános Iskola és Óvoda
pályázatot hirdet

tanító
munkakör betöltésére.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A  jogviszony időtartama: határozatlan idejű  jogviszony

A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 11.
A munkakörbe tartozó,  valamint  egyéb pedagógiai feladatok, mellyel  az intézmény 
vezetője megbízza:Tanítói feladatok ellátása a munkaköri leírás szerint.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra A pedagógusok 
előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. ren-
delet és a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi 1. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
 tanító végzettség,
 magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.
 a pályázati dokumentumok hiánytalan megléte.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 református gyülekezeti tagság
 matematika, testnevelés vagy német nyelv műveltségterület
 legalább 3 éves szakmai tapasztalat
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 szakmai önéletrajz
 szakmai végzettséget igazoló dokumentum(ok) másolata(i)
 korábbi munkaviszonyokat igazoló dokumentumok másolata
 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő 
kezeléséhez.
A munkakör betölthetőségének időpontja:A munkakör legkorábban 2020. augusztus 
17. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. május31.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Hajdúnánási Református Általános Iskola és Óvoda cí-
mére történő megküldésével (4080 Hajdúnánás Köztársaság tér 11.)
vagy
 Elektronikus úton BiróIstván  intézményvezető részére az
igazgato.refnanas @gmail.com e-mail címen keresztül.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. június 15.
A pályázati felhívás publikálási időpontja: 2020. április 30.

2020. május 1-től 
érvényes rendelési idők

Felnőtt háziorvosi rendelések:

   I. Körzet:      Dr. Francia Boglárka
  hétfő (páros hét), szerda, péntek:  1230 – 1630

  kedd, csütörtök:      800 – 1230

  hétfő (páratlan hét):    1230 – 1800

 II. Körzet:      Dr. Szabó Ágnes
  hétfő, szerda:    1230 – 1630 
  kedd, csütörtök:      730 – 1230

  péntek:     1400 – 1800

 
 III. Körzet:      Dr. György Katalin
  hétfő, szerda, péntek :     800 – 1230

  kedd, csütörtök(páratlan hét):   1230 – 1630 
  csütörtök (páros hét):   1230 – 1800

 IV. Körzet:      Dr. Holhós Csaba
  hétfő, szerda, péntek:     800 – 1230

  kedd, csütörtök (páros hét):   1230 – 1630

  csütörtök (páratlan hét):   1230 – 1800

 V. Körzet:       Dr. Császi Éva
  hétfő, szerda, péntek:     800 – 1230

  kedd, csütörtök:    1230 – 1630 
 
VI. Körzet:    Dr.Csákó Ilona
  hétfő (páratlan hét), szerda, péntek:  1230 – 1630

  kedd, csütörtök:      800 – 1230

  hétfő (páros hét):    1230 – 1800

VII. Körzet:   Dr. Balogh Elemér
  hétfő, péntek:    1200 – 1600

  kedd, csütörtök:      800 – 1200

  szerda:     1400 – 1800

VIII. Körzet:   Dr. Ivánka Ildikó
  hétfő:     800 – 1130 Tedej: 1200 – 1230

  kedd:   1430 – 1800 Tedej: 1330 – 1400

  szerda:     800 – 1130 Tedej: 1200 – 1230

  csütörtök:  1430 – 1800 Tedej: 1330 – 1400

  péntek:     800 – 1130 Tedej: 1200 – 1230

Anyakönyvi hírek
Akiktől 2020. április hónapban 
búcsút vettünk:

1 Agócs János András
1 Jantek József
1 Szabó Imre
1 Daróczi Imréné
1 Szarka Ferenc
1 Molnár Zsolt
1 Mirkó Sándor
1 Szurkos Antal Sándorné
1 Ádám Istvánné
1 Ónodi Lajos
1 Szoboszlai Gyula
1 Sebestyén József
1 Dankó György
1 Dobány Lászlóné
1 Fuchs László
1 Eszenyi Sándorné
1 Török Antalné
1 Kéki Lajos Lászlóné

Köszöntjük Hajdúnánás 
legifjabb lakóit!

3 Tistyán Liza és Tistyán Dorka
3 Tóth Vanda
3 Fehér Maja Heléna

Gratulálunk a 2020. április 
hónapban Hajdúnánáson 
házasságot kötött pároknak!

2 Mirkó László – Timári Petra Irén
2 Szilágyi Dániel – Szilágyi Éva
2 Gara Péter – Debreczeni Magdolna
2Benke Gábor – Dózsa Hajnalka
2 Baráz Péter Antal – Bencze Ilona
2 Sürü István – Lukács Beáta Zsófia
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Lépésről- lépésre, napról - napra

Életünk egyik pillanatról a másikra 
változott meg gyökeresen. Hirtelen 
mindenkinek új körülményekhez kel-
lett nemcsak alkalmazkodnia, hanem 
új életfeltételeket kellett kialakítania 
is maga körül. A változások számos 
szorongást előidézhetnek bennünk. 
Ahhoz, hogy a járvány körül kialakuló 
mentális megterhelést is kezelni tudjuk, 
fontos a pszichológiai immunrendsze-
rünk megerősítése. Cikksorozatunkban 
Alföldiné Ragyák Andrea pszichológus 
ad ebben segítséget hónapról – hónap-
ra. Ebben a cikkben a nők megváltozott 
helyzetével, a női szerepekkel foglalko-
zunk. 

-  A koronavírus - helyzet miatt március 
16-tól digitális tanrendre tértek át az isko-
lák. Így sokan egyik pillanatról a másikra 
csöppentek bele egy olyan szokatlan helyzet-
be, ahol leginkább az anyáknak kell helyt-
állniuk, a háztartási teendők és a munka 
mellett, tanárrá is válniuk. Milyen hatással 
lehet ezeknek a szerepköröknek a halmozó-
dása a szülőkre?

- A digitális oktatás bevezetésével a 
szülőknek, legtöbb esetben az anyáknak, 
a már meglévők mellett egy új szerep-
kört kellett bevállalniuk. A gyerekek felé 
folyamatosan érkező tanagyagok feldol-
gozásában, elsajátításában „tanítóként”, 
„tanárként” kell helytállniuk. Nem egy-

szerű feladat. Eleve az otthoni környezet, 
akár felnőtt, akár gyerek számára eddig a 
kikapcsolódás, regenerálódás színterét ké-
pezte. Most ezt tanteremmé, munkahellyé 
kellet átalakítani, ahol jó esetben megha-
tározott napirend szerint folyik az oktatás, 
számonkérés, és sokszor a szülő munkahe-
lyi feladatai. Mindemellett a gyerekeknek 
alkalmazkodnia kell ahhoz, hogy a szülő 
a pedagógus szócsöve. Ezt hitelesen köz-
vetíteni a gyerek felé nagyon nehéz. Az 
elvárások, a határidők, a feladatok sokfé-
lesége mindenkiben szorongást, frusztrá-
ciót kelt, ami hatással lehet a szülő-gyerek 
kapcsolatra, az egyén tűrőképességére. 

Korosztályonként más-más nehézséggel 
kell megküzdeniük. Míg egy kisiskolásnak 
a digitális eszközök használata is gondot 
jelent, és a szülőnek ebben is segítséget 
kell nyújtania, addig a nagyobbaknál a 
tananyag nehézsége, a motiváció folya-
matos fenntartása az, ami a legnagyobb 
nehézséget jelenti. 

Összességében minden tisztelet megil-
leti azt a szülőt, akár anyáról, akár apáról 
legyen szó, aki ebben részt vesz és küzd a 
mindennapok nehézségeivel.

- Sokszor úgy tűnik, hogy most minden 
nő fokozottan teljesíteni akar az élet minden 
területén, mintha mindenkinek egy ötvenes 
évekbeli tökéletes nőideált kellene megteste-
sítenie: minden nap friss étel az asztalon, 
kenyérsütés, kertgondozás, tökéletes, patika 
rend a háztartásban, ja és persze otthoni 
torna. Mennyire reálisak most ezeknek az 
ideáloknak az elérése, miért van bennünk 
ez a teljesítménykényszer? Hogyan lehet egy 
egészséges középutat megtalálni ezek között 
az ideálok között?

- Évszázadokig hagyományosan a nőké 
volt a háztartási-családi szerep, a benső-
séges otthonteremtés, a férfiaké meg a 
házon kívüli gazdasági, családot képviselő 
szerepkör, lényegesen több önérvénye-
sítési lehetőséggel. Ebben a felállásban a 
jelenlegi helyzet kevesebb nyomást gya-

korolt volna a sok irányba mutató női 
szerepkörre.

Mivel korunkban a nők gazdag kínálat-
ból választhatnak és választanak életutat, 
értékrendet, viselkedést meghatározó sze-
repeket, tehát lehetőségeik szélesedtek, 
ugyanakkor az elvárások nem csökkentek, 
így a jelenlegi helyzetben a nyomás óriási 
teherként nehezedett mindenki vállára, 
mely a szerepek összeütközéséhez vezet-
het.

Az az anyuka, aki otthonról dolgozik, 
és közben ellátja egyéb szerepeit (háztar-
tás, gyerekkel való tanulás, nevelés, pár-
kapcsolat ápolása stb.), azért érzi magát 
rosszul, mert nem tud eleget foglalkozni 
magával (szépen felöltözni, sminkelni, 
nőnek lenni), akinek viszont el kell men-
nie otthonról a munkahelyére azért fruszt-
rált, mert nem tudja ellenőrizni a gyerek 
feladatait, nem tudnak együtt tanulni stb. 
Tehát minden esetben szerepkonfliktus a 
végeredmény, és ennek a legfőbb kiváltója 
az időhiány.

A szerepteljesítményekkel való elége-
detlenség viszont rontja a hangulatot, 
az önbizalmat, feszültséget és szorongást 
szül. Ezért fontos feléjük a pozitív visz-
szajelzés, a bíztatás, annak tudatosítása, 
hogy a nap huszonnégy órából áll, és ebbe 
nem kell, hogy minden beleférjen. Nincs 
olyan, hogy tökéletes!

- Nagyon sok helyen hallani most a mé-
diában, a közösségi oldalakon, hogy ez a 
mostani "Maradj otthon" helyzet mennyi 
lehetőséget ad az embernek arra, hogy most 
aztán igazán megvalósítsa önmagát: nyelvet 
tanuljon, tovább képezze önmagát a szak-
májában, netán új szakmát tanuljon, felta-
láljon, könyvet írjon, valami igazán nagyot 
alkosson. Nem helyeznek ezek a motiváló-
nak szánt üzenetek még nagyobb stresszt az 
emberekre? 

- Az önfejlesztés lehetősége minden 
helyzetben egy fontos tényező az ember 
személyiség fejlesztésében. Az, hogy most 

hangsúlyosabbá vált, annak az idő hasz-
nos eltöltése talán az oka. Fontos, hogy ezt 
ajánlásként és ne kényszerként értelmez-
zük, mivel a napi teendők mellet minden-
ki saját maga tudja, mi az, ami belefér az 
idejébe. Jó, ha mindenki megtalálja napi-
rendjében, annak a helyét és idejét, ami-
vel hasznosan, tartalmasan feltöltődhet és 
akár még az önmegvalósításában, fejlődés-
ében is lépést tehet, de bármi, amit tesz 
saját akarata, jóérzése szerint történjen, 
és ne a másoknak való megfelelni akarás 
vezérelje.

- Óriási lelki teher nehezedhet egyes élet-
helyzetekben a nőkre, amelyekben most a 
járvány időszaka alatt talán nem is kapnak 
segítsége,  pl. azok a kismamák, akik ebben 
az időszakban adnak életet gyermeküknek.  
Eddig teljesen megszokott, természetes volt 
a nagymama segítsége, különösen az első 
napokban-hetekben, ami most nem biztos, 
hogy megoldható. Nehezítheti ezt most a 
bezártság érzése is. Hogyan figyeljünk oda 
rájuk, mit tehet a család, az apa?

-Valóban most nagyobb szerepet kap 
a segítségnyújtásban, a gyerekekkel való 
foglalkozásban a szűkebb család, kimon-
dottan az apa személyisége. Ahol ez eddig 
is így működött, nem szokatlan a tagok 
számára. Ott okozhat kisebb fennakadást, 
ahol ezt új ismeretként kell bevezetni a 
család életébe. A nehézségekkel együtt 
viszont ez az új felállás, kedvező, pozitív 
lehetőségeket is rejt. Erősödik a családi 
kötelék, a megküzdés, tudatosul az egyé-
nekben, hogy együtt mennyi mindenre 
képesek, megszilárdíthatja a párkapcso-
latot, az az anya és az apaszerep mintái 
rögzülhetnek. Természetesen mindemel-
lett fontos a nagyszülői szerep, és a velük 
való kötődés kialakítása, az ő segítségük 
a gyereknevelésben. Reméljük, erre nem 
sokára sor kerülhet, és a különböző sze-
repek újra visszatérhetnek a megszokott 
kerékvágásba.

iksz

Pályázat - Templomkert megújulás

A Hajdúnánási Református Egyház-
község sikerrel pályázott TOP-CLLD 
forrásra 4 576 611 forint értékben. A 
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00199 
pályázati azonosítású projekt a haj-
dúnánási református templom kertje 
komplex megújulását segítette elő. A 
TOP-CLLD keretből megtörtént a kert 
öntöző rendszerének előkészítése, vala-
mint a fűvesítés, parkosítás. 

2019.tavaszán kezdődött a munkálatok 
sora, a templomkert rehabilitációja, szerke-
zeti megújítása.

 A sétány-nyomvonal és a virágágyások 
strukturális kialakítása, valamint az ön-
tözőrendszer kiépítése után következett 

a tereprendezés, a kertépítés, füvesítés. 
Fodorné Szarvas Tímea kertépítő mérnök 
tervei alapján készült el a templom kert 
parkosítása. Szükséges és elengedhetetlen 
mértékben, szakvélemény alapján történt a 
kert fáinak válogatása, a beteg és invazív fák 
cseréje. Évelő növényekkel, tájspecifikus 
dísznövényekkel szépült meg a zöldfelület.

Az Egyházközség további terveiben sze-
repel, hogy olyan park részeket alakítsanak 
ki, ahol az egyéni elcsendesedésre és a kö-
zösségi találkozásra is méltó hely alakul ki. 
A templomkertben elhelyezésre kerülnek 
olyan műtárgyak is, amelyek egyház-és 
helytörténeti emlékezés szimbolikus meg-
jelenítői lesznek.

Hálásan köszönjük mindenki munkáját, 
akik Hajdúnánás emblematikus középüle-
tének és környezetének megszépülésében, 
megszépítésében részt vettek! Köszönjük 
gyülekezeti tagjaink imádságos támoga-
tását, szívből jövő hálaáldozatát. Bízunk 
benne, hogy városunk ékessége a „Nánási 
sugár torony” és környezete méltóképpen 
újult meg, jelképe lesz közösségünknek, 
hagyományainknak. 

Legyen a dicsőség ezért Istené!

A fejlesztésről további információ kérhe-
tő:
Gacsályi Gábor, vezető lelkipásztor

Hajdúnánási Református Egyházközség
4080 Hajdúnánás, Kossuth utca 2.
E-mail: hajdunanas@reformatus.hu
Telefon: +36 (52) 381 571

2020. május 01.
Hajdúnánási Református Egyházközség
Sajtóközlemény             
Templomkert-megújulás
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Kertünk – otthonunk
Végre itt van május hónap. Már eddig is 
rengeteg munkát fektettünk be a kertész-
kedésbe, hiszen mind azt akarjuk, hogy 
kiskertünk adjon nyugalmat, szépérzetet 
még akkor is, ha nehéz napokat kell átél-
nünk a vírusveszély miatt.

Meg kell őriznünk a kertünk szépségét 
és egészségét. Palántáink java részét lassacs-
kán már a kijelölt helyére ültettük. Kikelő 
virágjainkat is már szétültethetjük a szá-
mukra gondosan előkészített helyre. Persze 
a munkánk ezután sem lesz kevesebb, mert 
sajnos megjelentek a kórokozók, a kártevők 
és a gyomok is, nem is beszélve az aszályos 
időről (a vizet pedig pótolni kell). Hogy 
várjuk már az aranyat érő májusi esőt!

Most szakítsunk egy kis időt egy na-
gyon fontos munkára, a gyomirtásra.

Tárgyilagosan szemlélve a gyomok nem 
mások, mint nagyon sikeres növények, 
amelyek kiszorítanak minden kevéssé 
terjeszkedőképes, de nemesebb fajtákat. 
Fogalmazhatunk úgy is, hogy elnyomják 
haszonnövényeinket. Ha nem állunk ré-
sen, egykettőre átveszik az uralmat a ker-
tünkben. Fő feladatunk tehát az, hogy az 
évelő- és egynyári gyomokat irtani kell, 
különben elszívják a vizet és a tápanyago-
kat a hasznos növényektől, s végül az egész 
kertet elözönlik.

A kiirtásukra három módszer is adott: 
a fáradtságos kézi munka, a gyomlálás, az 
elég drága gyomirtó kezelés és az arány-
lag legkönnyebb kikapálás. Természetesen 
sok függ attól, hogy milyen fajta gyommal 
is állunk szemben.

Főbb feladataink tehát:
− Ne késsünk a gyomlálással! Mindig 

azelőtt távolítsuk el a gyomokat, mielőtt 
virágozni kezdenének. Ha megvárjuk, amíg 
szétszórják magvaikat, a következő években 
bizony meggyűlik vele a bajunk:

− Meleg, száraz időben a földből kiszedett 
kis gyomokat a talaj felszínén hagyhatjuk, 
mert hamar kiszáradnak, csapadékos időben 
azonban nem, mert újra gyökeret eresztenek. 
Megtehetjük, hogy a gazokat összegyűjtve 
beássuk őket a talajba, vagy pedig komposz-
táljuk őket.

− Azok a gyomok, amelyeknek hosszú ka-
rógyökérzetük van, talaj- és vízigény nélkül 
is hosszú hónapokig életben maradhatnak.

− Van úgy, hogy kapát kell ragadnunk. 
A gyakori kapálással elpusztíthatjuk mind a 
kifejlődött, mind pedig a csirázó gyomokat.

− Ha lehet, akkor száraz időben kapál-
junk, nedves idő esetén halasszuk el a mun-
kát. Nedves helyen a gyomok újra gyökerez-
nek.

− A kapálással ne roncsoljuk a gyomokat, 
hanem "éles" fegyverünkkel vágjuk el bát-
ran a szárakat és a gyökereket. Élezzük a 
szerszámot!

− A legvégső lehetőség a gyomirtó szerek 
bevetése. Szakboltokban széles választékban 
kapható egyszikű és kétszikű vagy éppen to-
tális gyomirtó szer. Mindezeket előírás sze-
rint, óvatosan használjuk.

Szép környezetünk érdekében tegyünk 
meg minden tőlünk telhetőt!

Gut István

Pásztor Lajos volt Hajdúnánás, Kiss Ernő út 36. szám alatti lakos halálának 
24. évfordulója és Pásztor Lajosné (Sándor Zsuzsanna) volt Hajdúnánás, 
Kiss Ernő út 36. szám alatti lakos halálának 10. évfordulója alkalmából.

„Hozzátok már csak a temetőbe mehetek,
virágot csak sírotokra tehetek.
Míg köztünk voltatok, mi nagyon szerettünk,
hiányoztok nekünk, soha nem feledünk.
Kegyetlen a sors, hamar elvitt Titeket,
temető csendje ad Nektek örök nyugalmat,
szívünk fájdalma örökre megmarad.”

                                                                                                 a szerető család 
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Véget ért a kézilabdaszezon
A Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ) 
április 9-i elnökségi ülésén úgy határo-
zott, hogy a koronavírus-járvány okoz-
ta rendkívüli helyzetben berekeszti ver-
senysorozatait, nem hirdet bajnokokat, 
kiesőket és feljutókat sem. 

A szövetség már március 14-től felfüg-
gesztette a sorozatokat, azóta figyelte a 
járványhelyzet alakulását. Közben kikérte 
a férfi és női élvonal összesen 28 csapa-
tának véleményét a bajnokságok befejezé-
sével kapcsolatban, és 23 klub azt jelezte, 
legjobb döntésnek a szezon azonnali le-
zárást tekintené, végeredmények nélkül. 
Az alacsonyabb osztályú együtteseket 
képviselő Amatőr Tanács tagjai egyhan-
gúlag a berekesztés mellett érveltek. Az 
MKSZ Versenyirodája elemzést készített, 
amelyből kiderült, hogy matematikailag 
egy bajnokságban sem dőlt el az első hely 
és a kiesők sorsa. Ilyen előzmények után 
született meg a döntés az április 9-i érte-
kezleten: mind a tizenegy elnökségi tag a 
berekesztésre szavazott. Ez összesen 111 
versenysorozatot érint – nem számolva 
azokat a gyermekbajnokságokat, amelyek-
ben még nem jegyzik az eredményt. 

„A mérkőzések 65-70 százaléka zárult 
le, ami úgy gondolom, elég kevés ahhoz, 
hogy teljesen reális képet lehessen alkotni. 
[…] Nekünk olyan döntést kellett hozni, 
amely mind a 111 bajnokságra ráhúzható, 
és a legkevesebb sérelemmel jár” – indo-
kolt Oláh Sándor, az MKSZ elnökségi 
tagja, a Hajdúnánás SK női kézilabdak-
lub elnöke. 

Elképzelhető, hogy lesznek olyan csa-
patok, amelyek gazdaságilag jócskán 
megszenvedik a kialakult helyzetet, és 
csökkentett önkormányzati támogatás 
vagy éppen megcsappanó szponzorációs 
bevételek mellett nem tudják vállalni a 

szereplést ősztől a jelenlegi osztályuk-
ban. Ezzel kapcsolatban Oláh Sándor 
elmondta, a Hajdúnánás SK célja, hogy 
korosztályos csapatai és a felnőtt együttes 
is ugyanabban a bajnokságban induljanak 
a következő idényben is, emellett a tervek 
szerint minden jelenlegi alkalmazottat 
megtart a klub.

Molnár András, március közepe óta 
folyamatosan küld edzésprogramot a 
sportolóknak – így tesznek az utánpótlás-
edzők is –, akik otthon tartják magukat 
formában. „Nekem az a dolgom, hogy 
tartsam a lelket a játékosainkban és pró-
báljam őket tovább motiválni, nagyon 
bízom benne, hogy ez sikerülni fog” – fo-
galmazott a szakvezető. A felnőtt gárdát 
szeretné együtt tartani az egyesület, hogy a 
2020/2021-es szezonban is legalább olyan 
erős hajdúnánási csapatot lásson a közön-
ség, mint a mögöttünk hagyott idényben, 
de ezzel kapcsolatban még korai konkré-
tumokról beszélni.

A férfi kézilabdaklub utánpótláskorú 
és felnőttjátékosai is otthon, egyénileg 
tréningeznek másfél hónapja. „A játéko-
sokkal folyamatos kapcsolatban tudunk 
lenni az internetes felületeken keresztül, 
úgy próbáltam nekik edzésprogramot ja-
vasolni. […] Egyéni munkát tudnak vé-
gezni, futást, kerékpározást vagy akár saját 
testsúlyos edzéseket” – mondta Madai Ta-
más, a felnőttcsapat edzője. 

A férfi és a női klubnál is reményked-
nek, hogy mielőbb újra együtt készül-
hetnek a sportolók. Egyelőre csak annyi 
tűnik biztosnak, hogy tétmérkőzést leg-
hamarabb szeptemberben játszhatnak a 
kézilabdacsapatok. 

Tóth Márkó

A járványügyi helyzetben is 
folyamatos a toborzás

A Magyar Honvédség a koronavírus jár-
vány miatt egyik napról a másikra mun-
kájukat vesztett embereknek is szeretne 
alternatívát kínálni.
A kialakult gazdasági helyzetben sok ember 
megélhetése került veszélybe. A honvédség 
őket is szeretné megszólítani, biztos meg-
élhetést és kiszámítható pályaképet kínálva 
számukra. A toborzás folyamatos ország-
szerte, a szakemberek azonban arra kérik az 
érdeklődőket, hogy első körben lehetőség 
szerint inkább telefonon vagy e-mailben 
keressék őket, elérhetőségeik megtalálha-
tók a www.hadkiegeszites.hu oldalon.

Az érdeklődők kétféle szolgálati forma 
közül választhatnak: a szerződéses katonai 
szolgálat folyamatos munkaviszonyt biz-
tosít, míg a tartalékos szolgálat azoknak 
szól, akik tanulmányaik vagy meglévő 
munkahelyük mellett szeretnének részt 
vállalni a honvédelmi feladatokból. A je-
lentkezési feltételek közt szerepel a magyar 
állampolgárság, az állandó belföldi lakó-
hely, a betöltött 18. életév, a büntetlen 
előélet, valamint az egészségügyi, fizikai 
és pszichológiai alkalmasság.

A megbízható fizetésen és a béren kí-
vüli juttatásokon kívül változatos munka-

körülmények, valamint számos szakmai 
kihívás várja a leendő katonákat: nálunk 
a tehetségtől, a hozzáállástól és a kitar-
tástól függ, hogy ki milyen sikeres lesz, a 
honvédség pedig támogatja a katonák to-
vábbi szakmai fejlődését. Sokan a katona 
szó hallatán egyből a terepen lévő, aktív 
harcoló katonára gondolnak, viszont a tá-
mogató beosztások (pl. ápoló, logisztikus, 
pénzügyes) ugyanolyan fontos szereppel 
bírnak és – nem utolsó sorban – lehetővé 
teszik a munkavállalóknak, hogy a ko-
rábban megszerzett civil képesítéseiket is 
hasznosíthassák.

Személyes jelentkezésre a megszokott 
rendben, hétfőtől csütörtökig 8:00-15:30 
óra között, pénteken pedig 8:00-12:00 
óráig van lehetőség. A toborzóiroda mun-
katársai kérik ügyfeleiket, hogy ameny-
nyiben a személyes ügyintézés mellett 
döntenek, előzetesen jelezzék érkezésüket 
telefonon, vagy elektronikus úton, elke-
rülve a járványügyi rendszabályok miatt 
előforduló várakozást.

Póczos Nikolett t. főtörzsőrmester


