
2021. január elejét írjuk, mos-
tanra már nagyjából mindenki-
ben összegződött egy kép, mi-
lyen is volt a mögöttünk hagyott 
2020-as esztendő. Mit hozott ez 
a nagyon furcsa, soha nem lá-
tott, nehéz év Hajdúnánás szá-
mára a koronavírus járvány ár-
nyékában? Erről beszélgettünk 
Szólláth Tibor polgármesterrel a 
ránk köszöntött új év első nap-
jaiban.
- Az új esztendő beköszöntével 
mindenki terveket fogalmaz meg, 
célokat tűz ki, amelyeket lehetőség 
szerint meg is szeretne valósítani. 
Egy város esetében különösen na-
gyon fontosak ezek a célok, hiszen a 
különféle fejlesztési programok – az 
újak és a folyamatban lévők – vagy 
csak a folyamatos városüzemeltetési 
feladatok ellátása is elengedhetetlen 
a város működőképességének fenn-
tartásában. 2020-ra milyen fontos 
célokat tűzött ki Hajdúnánás Vá-
rosi Önkormányzat, s hogyan írt át 
mindent alig két hónap elteltével a 
COVID-járvány? 
Az év elején a költségvetés elfo-
gadása, annak képviselő-testületi 
egyeztetése jelentette a legna-
gyobb kihívást. A költségvetés-
ben a beruházásokat érintően 
hiánnyal terveztünk, de összes-
ségében egyensúlyi költségvetést 
fogadtunk el. További nehézséget 
jelentett a lehetséges beruházások 
egyeztetése, különös tekintettel a 
Mártírok út 14. szám alatti épü-
letünk felújítása és munkásszál-
lóvá történő kialakítása, mely a 
jövőben fecskelakások lehetőségét 
rejti magában. A testület megosz-
tottsága pártpolitikai csatatérré 
változtatta az üléseket, így egyre 
nehezebbé vált a város érdekeinek 
érvényesítése. Végül is győzött a 
józan ész, így sikerült elfogadni a 
költségvetést.

Ezen időszakban robbant be 
városunk életébe a koronavírus 
járvány első szakasza. A kitűzött 
célok mellett kiemelt figyelmet 
fordítottunk a védekezésre. Leg-
fontosabb volt az egészségügyben, 
a szociális szférában dolgozók, a 
pedagógusok és az ügyfélszolgála-
ti dolgozók védelme, valamint az 
idősek egészségének megóvása. A 
közfoglalkoztatás keretében mű-
ködő helyi sajátosságok csoport 
bevonásával azonnal elkezdtük 
kb. 17.000 darab védő maszk 
gyártását, amelyek segítségével 
a tűzvonalban tevékenykedőket 
sikerült védenünk. Ezt követően 
a családok, a fiatalabb korosztály 
tagjai, az érettségizők, majd a vá-
ros minden igénylője számára 
biztosítottunk védőmaszkokat. Az 
önkormányzat által vásárolt ózon 
generátorok, a közterületek folya-
matos fertőtlenítése és az egyéb 
intézkedések azt eredményezték, 
hogy a koronavírus járvány első 
üteme érdemi fennakadást nem 
okozott a város életében.

A negatív szociális és gazdasági 
hatások ellensúlyozására, a meg-
hozott kormányzati intézkedések 
kiegészítéseként szociális alapot 
hoztunk létre a nehéz anyagi hely-

zetbe került városlakók megsegí-
tése érdekében, majd a nagyobb 
bevételkieséssel küzdő vállalkozá-
sokat támogattuk a munkahelyek 
megtartását ösztönözve.

−A járvány mennyiben változtatta 
meg a város életét, milyen plusz fel-
adatokat rótt mindez a város veze-
tésére, a város lakóira? 
A kormány által meghirdetett 
veszélyhelyzet nehéz időszak elé 
állította a polgármestereket. Az 
egyszemélyi döntéshozatal felelős-
sége széleskörű, átfogó egyeztetést 
követelt minden egyes, az adott 
kérdésben érintett szervezettel, 
személlyel. Emellett nem adtam 
fel azt az elvet sem, hogy a dön-
téshozatal előtt kikérem a képvi-
selőcsoportok véleményét, megis-
merem és beépítem álláspontjukat 
a döntéseimbe.

További fontos kihívás volt, 
hogy Hajdúnánás a sikeres véde-
kezés mellett fenntartsa a koráb-

ban kialakított fejlesztési elkép-
zeléseit és megvalósítsa a tervezett 
beruházásokat. Így az év végéhez 
közeledve elmondhatjuk, hogy 
az ebben az évben realizálódott 
fejlesztési ütem az elkezdett és be-
fejezett beruházások tekintetében 
bármelyik „békebeli” évben meg-
állná a helyét. 

− A helyi gazdaságban okozott-
e fennakadást a járvány, a helyi 
vállalkozások hogyan vészelték át 
eddig ezt a nehéz időszakot, nőtt-e 
számottevően a munkanélküliek, a 
közfoglalkoztatottak száma? 
A járvány korlátozásai elsősorban a 
vendéglátás, a turisztika területét, 
illetve a kisebb egyéni vállalkozói 
kört érintették. A kormányzati in-
tézkedéseknek és az önkormány-
zati támogatásnak köszönhetően a 
munkavállalói kör jelentős részét 
nem érintették a korlátozások. Az 
önkormányzat gazdasági alapjá-
hoz közel negyven pályázat érke-
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zett a bevételkiesés ellensúlyozása 
érdekében, így a munkahelyek je-
lentős része érintetlen maradt. 

A fenti eredményeket igazolja, 
hogy jelentős mértékű munkanél-
küliség növekedés városunkban 
nem következett be. Különösen 
nehéz helyzetet teremtett a jár-
vány mindkét szakaszában a fürdő 
üzemeltetése, de a kormányzati 
támogatások és az önkormányzati 
szerepvállalás eredményeként itt 
sem került sor létszámleépítésre. 
A helyi gazdaság fellendítésében 
a Bocskai Korona mellett kiemelt 
szerepet kaphat az újév elején el-
készülő ipari terület, melyet első 
sorban helyi vállalkozóknak kíná-
lunk. 

−Hogyan alakult ebben a nehéz 
időszakban a város költségvetése? 
Az egész éves járványveszély elle-
nére megállapítható, hogy a meg-
hozott polgármesteri döntéseknek 
köszönhetően a város költségvetési 
helyzete jelentősen nem romlott. 
A kormányzati intézkedések ere-
dője pozitív eredményt mutat, a 
városüzemeltetés, intézményfenn-
tartás terén érdemi fennakadás 
nem volt. A gépjármű- és idegen-
forgalmi adó elvonás jelentős lyu-
kat ütött a város pénzügyi tervén, 
de végül sikerült a város költség-
vetését ehhez igazítani. Sőt, az év 
végén kormányzati támogatásként 
kapott mintegy 122 millió fo-
rint jelentős segítség a város mű-
ködése szempontjából. Továbbá 
kormányzati döntéseknek meg-
felelően 2021-ben megvalósulhat 
a város teljes közvilágításának 
korszerűsítése energiahatékony, 
LED-es lámpatestek kiépítésével, 
a fürdő mögötti területet pedig a 
város megvásárolhatja 57 millió Ft 
összegben, és rendelkezésre áll az a 
közel 78 millió Ft is a munkásszál-
lás önerejére, ami lehetővé teszi a 
beruházás megvalósítását a Mártí-
rok útja 14. szám alatt. Számunkra 
az elmúlt tíz évben Magyarország 
kormányával való együttműködés 
mindig eredményes és gyümölcsö-
ző volt, bízom benne, hogy ez a 
jövőben is így lesz. Ebben komoly 
szerepe volt és lehet a jövőben is 
Dr. Tiba István országgyűlési kép-
viselőnek, akinek munkája hatha-
tós segítséget jelent a városnak.

− A nehéz gazdasági helyzet ellenére 
nem állt le a város. Sőt. 
Valóban, egyik legfontosabb cé-
lunk volt, hogy a tervezett beru-
házások, az elnyert pályázati for-
rások felhasználásra kerüljenek. 
Ez is egyik forrása a munkahelyek 
megtartásának. Nagyon fontos lé-
pésnek tekintem az Attila utcán az 
egykori óvoda épületéből történő 
bölcsőde kialakítását, mivel rend-
kívül pozitív tendenciára mutat 
rá. A korábbi évek gyermekszüle-
tésének száma 120 körül volt, ez 
mostanra 190 fölé emelkedett, a 
többéves, számos elemre kiterjedő 
támogatási rendszernek köszönhe-
tően.

Örömteli kötelesség lesz a kö-
vetkező években, hogy az önkor-
mányzatnak újabb óvoda fejlesz-
tési igénnyel kell szembenéznie. 
Sikerült elérnünk, hogy fiataljaink 
magukénak vallják a „Hajdúnáná-
son jó élni” érzést. Ezt a célt szol-
gálja a megvalósult beruházásaink 
többsége is.

−Kiemelt projekt volt a Zöld Város 
Program.
Véleményem szerint alaptalannak 
bizonyultak a kezdeti félelmek és 
ma már körvonalazódik az a ma-
gas színvonalú, modern lakókör-
nyezet, amelyről hosszú évek óta 
álmodtak az ott lakók. A beruhá-
zás vége felé közeledve megállapít-
hatjuk, hogy látványos és hasznos 
parki elemek épültek fel, valósul-
tak meg. Sikerült megőriznünk és 
megújítanunk a zöldfelületeket, 
ezzel egy időben modernizálnunk 
a mindennapi időtöltésre (pihe-
nésre, sportolásra, gyermekek szó-
rakozására) alkalmas felületek és a 
parkolási területek egészét. A futó-
pálya, a játszótér, a szabadtéri edző 
park mind olyan elemek, melyek 

napról napra segítik a pihenést és 
a kikapcsolódást, nemcsak a lakó-
telep lakói számára. A park minő-
ségének, a kihelyezett eszközök ép-
ségének megőrzése viszont komoly 
terhet ró mind az ott élőkre, mind 
az önkormányzatra, közös felelős-
ségünk, hogy a most kialakított 
mutatós környezet elemeit évek 
múlva is örömmel vehessék igény-
be a felnövő gyermekek és fiatalok.

−A járvány okozta nehézségek elle-
nére sok helyütt fogalmaztunk úgy, 
hogy 2020 a soha nem látott fej-
lesztési, fejlődési lehetőségek kapuit 
nyitotta ki.
Valóban kijelenthetjük, hogy a 
MotoGP pálya építésével történel-
mi lehetőség kapujában áll Haj-
dúnánás. A munkahely teremtés 
mellett olyan turisztikai attrakció 
valósul meg városunk határában, 
amely nemzetközi léptékkel mér-
ve is kiemelkedőnek tekinthető. 
Haszna nem csupán az üzemel-
tető 900 munkahelyben lakozik, 
sokkal inkább a város nemzetkö-
zi hírnevének öregbítésében, az 
idelátogatók ellátásában. Mindez 
kiegészül a város turisztikai fel-
értékelődésével, amire további 
fejlesztéseket lehet felfűzni. A 
MotoGP pálya építése is egy nagy 
felelősséggel járó fejlesztés. Örü-
lök, hogy a képviselő-testület egy-
öntetűen támogatta a fejlesztést, 
de itt is szeretném hangsúlyozni, 
hogy polgármesterként csak ab-
ban az esetben tudom támogatni 
a megvalósulását, ha az érintett 
gazdákkal és földhasználókkal 
korrekt, tisztességes megállapodás 
megkötésére kerül sor.

Valamint fontos eleme városunk 
fejlődésének a Debreceni Egye-
temmel kialakult stratégiai kap-
csolat, melynek eredményekép-

pen további, a fiataloknak vonzó 
fejlesztés valósulhat meg Hajdú-
nánáson az egyetemi felsőoktatás 
környezetünket érintő elemeinek 
kiépülésével.

−Hajdúnánás város vezetésének tíz 
éve eltökélt szándéka, hogy a fia-
talokat itthon tartsa, vagy éppen 
hazahívja. 2020-ban összeségében 
milyen támogatási formák álltak 
rendelkezésre e tekintetben?
Városunk a tanulmányi ösztöndí-
jak mellett számos támogatással 
törekszik fiataljaink helyben tartá-
sára, ilyen például a Fecskeotthon 
pályázathoz kapcsolódó ösztöndíj 
jellegű támogatás is, amelynek egy 
feltétele van, hogy itt kell lakniuk 
fiataljainknak. Ehhez segítséget 
jelent a kedvezményes összköz-
műves telek értékesítés, a fecske 
lakások rendszere, a babacsomag, 
az első lakáshoz jutók támogatása, 
valamint az újszülött támogatás. 
Az egyeztetések során a fiatalok 
lehetőséget kértek a helyben ma-
radásra. Megértve ennek súlyát, 
mindent elkövetünk annak érde-
kében, hogy megfeleljünk ennek a 
kérésnek és minőségi életlehetőség 
javulást tudjunk rövid időn belül 
elérni Hajdúnánáson.

−2020-al véget ért egy tíz éves 
ciklus, de már alakul a követke-
ző tervezési időszak, Hajdúnánás 
2030-ig terjedő fejlesztési időszaka. 
A már fentebb leírtak alapján, ha 
jól sáfárkodunk lehetőségeinkkel, 
történelmi jelentőségű lehet a város 
fejlődése. Hogyan indulhat mindez 
2021-ben? 
A fentebb említett 2020. évi fel-
adatok mellett jutott energia a 
jövő tervezésére is. A Hajdú – Bi-
har Megyei Fejlesztési Ügynökség 
közreműködésével sikerült elké-
szíteni a város 2030-ig szóló fej-
lesztési koncepcióját, mely egy jó 
alap a további elképzelések realizá-
lásához. Külön szeretném kiemel-
ni, hogy ebben a járvány sújtotta 
helyzetben is igyekeztünk minél 
szélesebb lakossági kört bevonni a 
fejlesztési elképzelések pontosítá-
sába. Több, mint 1050 visszajelzés 
érkezett a Hajdúnánás 2030 fej-
lesztési programmal kapcsolatos 
kérdőívre, mely egy magas szám, 
és jelzi azt, hogy az embereket 
igenis érdekli a városuk jövője. Zöld Város Program

akatona
Írógép
Legújabb videó az Ady park felújításáról.
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Így az elmúlt tíz év tapasztalatai, 
a széleskörű, mindenre kiterjedő 
lakossági egyeztetések, felmérések 
alapján a megyei elképzelésekkel 
összhangban alakítottuk ki az el-
következő 10 év fejlesztési kon-
cepcióját. 

A következő évben is folytatód-
nak, lezárulnak az idén elkezdett 
beruházások, elindulnak a Mo-
toGP-val kapcsolatos tervezések, 
beruházások. 2021-ben reméljük 
elindítani óvoda fejlesztésünket, 
magasabb fokra léphet a Debrece-
ni Egyetemmel kialakult kapcso-
latunk. Az ipari terület fejlesztése 
kiegészítéseként konkretizálódhat-
nak reménykeltő elképzeléseink a 
Tungsram területének hasznosítá-
sára. 

Azt látnunk kell azonban, hogy 
Hajdúnánás mostani helyzete, 
amikor arról tudunk beszámolni, 
hogy jelen pillanatban milyen ered-
ményeket tudunk felmutatni és 

milyen pozitívumok várnak ránk a 
jövőben is, egy olyan folyamatnak 
az eredménye, ahol a kialakított 
kapcsolataink, a partneri együtt-
működéseink eddig is és a jövő-
ben is városunk sikereit szolgálták. 
Polgármesterként köszönetemet 
szeretném kifejezni a város min-
den lakója nevében Magyarország 
kormánya, valamint Pajna Zoltán, 
a Hajdú – Bihar Megyei Közgyűlés 
elnöke és Dr. Tiba István ország-
gyűlési képviselő felé mindazon 
támogatás és segítség okán, me-
lyet országos vagy megyei szinten 
kaptunk. Köszönettel tartozom 
továbbá Dr. Szilvássy Zoltán rek-
tor és Dr. Bács Zoltán kancellár, 
valamint a Debreceni Egyetem 
minden közreműködő kollégája 
irányába, akik méltónak tartották 
városunkat egy olyan több terüle-
tet érintő együttműködésre, mely 
az oktatás, a kutatás – fejlesztés, 
az innováció területén jelent-

het Hajdúnánásnak előrelépést.
A külső támogatások és bíztatá-

sok mellett ez az év azonban nem 
alakulhatott volna így, ha nincs 
egy olyan nagyszerű csapat, amely 
mindennap a város boldogulásá-
ért tevékenykedik. Köszönöm az 
önkormányzat dolgozóinak elhi-
vatott és kitartó munkáját, a kép-
viselő-testület és az alpolgármeste-

rek munkáját és természetesen a 
város lakosságának a helytállását. 
Mindezek nélkül nem sikerült 
volna ilyen eredményeket elérni.

Nehéz, de szép feladatok elé né-
zünk 2021-ben is. Ehhez kívánok 
mindannyiunknak jó egészséget, 
kitartást és pandémia-mentes bol-
dog új esztendőt! 

(r. zs)

Kitüntető díjak átadása a Város Napján
Hajdúnánás Város Napja alkalmá-
ból hagyomány, hogy a város ki-
tüntető díjakat adományoz azok-
nak, akik munkájukkal nagyban 
hozzájárultak a város fejlődéséhez, 
öregbítették városunk hírnevét ha-
táron innen és túl.

A Hajdúnánás Városi Önkor-
mányzat Képviselő-testülete a vá-
ros lakosságának magas szakmai 
színvonalon történő egészségügyi 
ellátása érdekében végzett több 
évtizedes kiemelkedő háziorvosi 
és szakorvosi tevékenységének, 
valamint példaértékű közéleti sze-
repvállalásának elismeréseként 

Hajdúnánás Városáért Díjat 
adományozott 

Dr. Juhász Endre László részére.

 

Dr. Juhász Endre a Debreceni 
Orvostudományi Egyetem hall-
gatójaként 1977-ben doktorált. 
Hajdúnánáson csoportvezető 
belgyógyászként és háziorvosként 
1983-ban kezdett dolgozni. Több 

mint 30 évig szervezte, irányította 
a felnőtt orvosi alapellátást. Rend-
kívül lelkiismeretes, végtelenül 
precíz, a betegeit mindenekfelett 
szem előtt tartó igazi ORVOS 
volt csupa nagybetűvel. A betegei 
bizalmát, megbecsülését mindig 
megtiszteltetésnek vette.  Az or-
vosszakmai munka mellett nagy 
elhivatottsággal oktatta, vizsgáz-
tatta a leendő orvosokat. 1990-től 
a Családorvosi Tanszék mentora 
lett. Éveken át sajátították el mel-
lette rezidens kollégák a házior-
vosi betegellátást. 2017-ig több 
településen látott el szakfelügyelő 
főorvosi, és felülvizsgáló főorvosi 
feladatokat. Több mint 20 évig 2 
szociális intézményben nagy szere-
tettel és odaadással gondoskodott 
a bentlakók orvosi ellátásáról. 
Közéleti szerepvállalása is példa-
értékű. A rendszerváltozás óta 
több mint 20 évig önkormányzati 
képviselőként tevékenyen részt 
vett a város közéletében. 2007-től 
2019-ig Hajdúnánás alpolgármes-
tereként idejét, energiáját nem 
kímélve dolgozott az itt élőkért. 
Munkájával, kiemelkedő jelentő-
ségű tevékenységével általános el-
ismerést szerzett, mely hozzájárult 
a település fejlődéséhez, értékei 
megóvásához. Köztiszteletben álló 

személyiség, aki méltán vívta ki a 
hajdúnánási emberek szeretetét.

A város lakosságának az egész-
ség megóvása, ápolása érdekében 
végzett több évtizedes magasfokú 
szakmai tevékenységének elisme-
réseként, valamint az ifjúság el-
sősegélynyújtó és drogprevenciós 
oktatásáért 

Kabay János 
Közegészségügyi Díjban 

részesült Kovács Zsolt.

Kovács Zsolt már több mint 30 
éve tevékenykedik a városban az 
egészségügy területén nagy elhiva-
tottsággal, példaértékű kitartással. 
A Területi Vöröskereszt munkájá-
ban fontos szerepet vállalva vett 
részt az ifjúsági elsősegélynyújtó 
képzésben és a szervezet karitatív 
munkájában. Több éven keresztül 
végzett önkormányzati képviselői 
munkájával a szociális és egészség-
ügyet érintő kérdésekben szolgálta 
a város lakosságát. Munkája mel-

lett éveken keresztül vállalt szere-
pet a Semmelweis napi ünnepsé-
gek szervezésében. A Hajdúnánási 
Máró József Emlékalapítvány 
kuratóriumi elnökeként jelentős 
eredményeket ért el a mentési 
tevékenységhez szükséges eszköz-
fejlesztésekben, a továbbképzések 
szervezésében.

Több évtizedes kiemelkedő 
gyermekorvosi tevékenységének 
elismeréseként 

Kabay János 
Közegészségügyi Díjaban 
részesült Dr. Marosi Csaba.

Dr. Marosi Csaba 1979-ben 
szerezte orvosi diplomáját a Szege-
di Orvostudományi Egyetemen. 
1984. augusztustól 2017-ig nyug-
díjba vonulásáig Hajdúnánáson 
dolgozott, mint házi gyermekor-
vos. Kezdettől fogva a gyermek-
gyógyászat érdekelte, emellett 
kötelezte el magát. Tisztában volt 
azzal is, hogy nemcsak a kis be-
tegekkel kell majd foglalkoznia, 
hanem a szülőket is meg kell győz-
nie az általa javasolt gyógymódok 
betartásáról. Nem egy nemzedék 
nőtt már fel féltő gondoskodása 
mellett. Munkáját magas szak-
mai színvonalon, nagy odaadással 
és szeretettel végezte. A gyógyító 

MotoGP sajtótájékoztató

akatona
Írógép
Videó a MotoGP sajtótájékoztatóról.

https://www.youtube.com/watch?v=QHHJXGl3mWs
akatona
Írógép
A Város Napja alkalmából készült ünnepi műsort itt nézheti meg.

https://www.youtube.com/watch?v=bqxuJZrZFJM&t=5s
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szakmai munkája mellett önkor-
mányzati képviselőként, külsős 
bizottsági tagként segítette a város 
fejlődését. Emberileg és szakmailag 
mindig a maximumra törekszik, 
mindenkivel jó kapcsolatot ápolt.  

A Makláry Lajos Pedagógiai és 
Közművelődési Díjban az a sze-
mély vagy csoport részesíthető, aki 
tartósan magas színvonalú okta-
tó-nevelő munkát folytat a város 
gyermekei érdekében, illetve az a 
személy, aki a közművelődés terü-
letén vívja ki a város lakosságának 
általános megbecsülését. Mindezek 
alapján: Hajdúnánás Városi Ön-
kormányzat Képviselő-testülete a 
város több évtizedes kulturális és 
közösségi tevékenységének, vala-
mint kiemelkedő helytörténeti ku-
tatómunkájának elismeréseként a 

Makláry Lajos Pedagógiai 
és Közművelődési Díjat 

adományozta Szólláth Zoltán 
részére.

Szólláth Zoltán a Nánás Pro Cultu-
ra Nonprofit Kft. művelődésszer-
vező munkatársa. Hajdúnánáson, 
ha ma megemlítjük a művelődési 
központot, sokaknak elsőként az ő 
neve jut eszébe, hiszen már 20 éve 
annak, hogy Hajdúnánás közmű-
velődésével foglalkozik szívvel-lé-
lekkel. Kiemelkedő helytörténeti 
kutatómunkát végez, szakdolgo-
zataiban elsőként a Hajdúnáná-
si Művelődési Központ, majd a 
hajdúnánási mozi történetét tárta 
fel. Városunk és több település 
lakossága megismerhette színé-
szi tehetségét is, először a Naná 
Színház tagjaként, napjainkban 
pedig a Borekó Színház csapatát 
erősíti. Fontos számára a termé-
szet és környezetvédelem. Szívén 
viseli a hajdúnánási Liget sorsát, 
tagja a Ligetszépe Természetbarát 
Egyesületnek. Szervez szabad-
idős, szórakoztató programokat, 
nemzeti és társadalmi ünnepeket, 
megemlékezéseket, szakköröket, 
tanfolyamokat. Neki köszönhető, 
hogy minden hónapban újabb és 

újabb kiállításon tekinthetik meg 
a hajdúnánásiak a legkülönbö-
zőbb képzőművészeti alkotásokat, 
ahol a neves kortárs alkotókon túl 
helyet kapnak az amatőrök is. Ne-
véhez fűződik a jelenleg 3100 da-
rabos Glo-ball Sportgyűjtemény, 
mely 25 év gyűjtő és kutató mun-
kája eredményeképpen jött létre, 
valamint jelentős bélyeg, képeslap, 
katonai sisak és egyéb gyűjtemény-
nyel rendelkezik, a helyi gyűjtők 
között is közösséget épít. 

Soós Gábor Közszolgálati Díj-
ban az a személy vagy csoport 
részesíthető, aki a város közigaz-
gatásában, közszolgálatában hosz-
szú időn át magas fokú szakmai 
felkészültséggel, eredményesen 
és humánusan tevékenykedik. 
Mindezek alapján:

Hajdúnánás Városi Önkormány-
zat Képviselő-testülete a város 
lakosságának egészségügyi ellátá-
sában végzett több évtizedes fele-
lősségteljes és példamutató szak-
mai munkájának elismeréseként a 

Soós Gábor 
Közszolgálati Díjat 

adományozta Vitányi Imréné 
részére.

 

Vitányi Imréné 17 évesen kez-
dett el dolgozni segédnővérként 
az akkori Szociális Otthonban. 
Az állandó tudásszomj, az otthon-
ról hozott értékek, hagyományok 
tisztelete arra ösztönözte, hogy 
képezze magát. Ápolói képesítést 
szerzett, majd leérettségizett. Ma-
ximalista hozzáállása, kitartó és 
odaadó munkája eredményeként 
Hajdúnánáson elsőként indított 
közösségi pszichiátria szakgondo-
zást.  Évtizedeken keresztül volt az 
intézmény főnővére, majd főisko-
lai végzettsége megszerzése után az 
intézményi integrálódást követően 
intézményvezető lett. Városunk-
ban a jelzőrendszeres segítségnyúj-
tás kiépítésében, kialakításában 
úttörő szerepet vállalt. Az iskolák-
ból, az otthonról hozott értékek, 

a hagyományok tisztelete, az egy-
másért való küzdés, a felelősség-, 
és kötelességtudat, életterületei-
nek emberi példaképei is formál-
ták, alakították és meghatározták a 
személyiségét, amelyet megpróbált 
átadni munkatársaink.

Somorjai László Testnevelési és 
Sport Díjban az a személy vagy 
csoport részesíthető, aki a város la-
kossága, ezen belül a város ifjúsága 
testnevelése és sportkultúrájának 
kifejlesztése érdekében kiemelke-
dő érdemeket szerez, eredménye-
ket mutat fel. Mindezek alapján:
Hajdúnánás Városi Önkormány-
zat Képviselő-testülete városunk 
sportéletben, a férfi felnőtt és 
utánpótlás kézilabda sportág si-
kere és fejlődése érdekében tanú-
sított példaértékű szakmai tevé-
kenységének elismeréseként a 

Somorjai László 
Testnevelési és Sport Díjat 

adományozta 
Puskás Henriknek.

Puskás Henrik 2002-től 2016-
ig volt a férfi felnőtt kézilabda 
egyesület elnöke, de azóta is Ő az 
utánpótlás egyesület vezetője. Az ő 
elnöksége alatt lett a felnőtt csapat 
a 2010/11-es szezonban az NB II 
északkeleti csoportjának bajnoka, 
de munkássága alatt további két 
ezüst és két bronzérmet szerzett, a 
junior csapatunk pedig egy arany, 
három ezüst, egy bronzéremmel lett 
gazdagabb. Vezetése alatt a felnőtt 
csapat három évig szerepelhetett 
NB/I B keleti csoportjában. Ez idő 
alatt több olyan játékos is kerül-
hetett a csapatba, akik I. osztályú 
bajnokság játékosai is voltak. El-
nöksége alatt több hajdúnánási szü-
letésű, vagy nevelésű játékos is elért 
a kézilabda magasabb szintjére NB I 
osztályba. Utánpótlás szinten közel 
140 játékos méretteti meg magát a 
bajnokságokban az irányítása alatt.

Csiha Győző Ipari, Mezőgaz-
dasági, Kereskedelmi Díjban az a 

személy vagy csoport részesíthető, 
aki a város ipara, mezőgazdasága, 
kereskedelme érdekében kiemelke-
dő érdemeket szerez, eredménye-
ket mutat fel. Mindezek alapján: 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
Képviselő-testülete a járványügyi 
helyzetben a város lakosságáért ta-
núsított példaértékű emberi helyt-
állásukért, valamint kiemelkedő 
szakmai munkájuk elismeréseként a 

Csiha Győző Ipari, Mezőgaz-
dasági, Kereskedelmi Díjat 
adományozta Hajdú Gabona 

Zrt. Hajdúnánási Malomüze-
mének dolgozói közössége 

részére.

Ebben az évben a kialakult jár-
ványügyi helyzet következtében 
rendkívül nagyra értékelendő 
azok kitartása és kötelességtudata, 
akiknek a mindennapi életünkhöz 
szükséges termékeinket köszönhet-
jük. A magyar ember számára ilyen 
termék többek között a kenyér. A 
Hajdúnánási Csiha Malom dolgo-
zóinak kötelességtudása, felelős-
ségérzete számunkra példa értékű. 
Az elmúlt időszak alatt a Malom 
megfeszített kitartással biztosítot-
ta több százezer ember számára a 
mindennapi kenyérhez szükséges 
alapanyagot, a lisztet. 

A Maghy Zoltán Művészeti 
Díjban az a személy vagy csoport 
részesíthető, aki bármely alko-
tó- vagy előadóművészeti ágban 
hírnevet szerzett, tevékenysége 
művészek és mesterek, szakmai 
szervezetek által is elismert. Mind-
ezek alapján:

Hajdúnánás Városi Önkor-
mányzat Képviselő-testülete a 
nemzeti kultúra, a népművészet 
hagyományainak megőrzése és 
ápolása érdekében végzett kima-
gasló és eredményes pedagógiai 
munkája elismeréseként 

Maghy Zoltán 
Művészeti Díjat 

adományozta Fekete Andrea 
részére.
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Fekete Andrea a Bocskai István Ál-
talános Iskola, Alapfokú Művészeti 
Iskola és Kollégium tanítójaként a 
nemzeti örökségünket, kultúrán-
kat, annak értékeit, hagyományait 
megélő és tanítványainak tovább-
adó pedagógus. Folyamatosan ma-
gas szakmai színvonalon végzett né-
pi iparművészeti, nemezkészítő és 
népzenei tevékenységével Hajdú-
nánás város kiemelkedő művészévé 
vált. Elhivatott művészi tevékeny-
sége révén rendszeresen szereplője 
a város által szervezett kulturális 
rendezvényeknek, ünnepségeknek. 
A Szalmakalap népzenei művésze-
ti csoport aktív tagjaként (citerás-
ként, énekesként) meghatározó 
szerepet vállalt abban, hogy a cite-
raegyüttes a különböző regionális 
és országos művészeti találkozókon 
elért kimagasló elismeréseivel, dí-
jaival öregbítse városunk hírnevét. 
Kitartó és önzetlen közreműködése 
segíti a Bocskai Iskola és Hajdúná-
nás Város Önkormányzatának kö-
zös projektjét, a Szórványprogram 
karitatív és magyarságtudatot őrző 
és építő programját. Hagyomá-
nyokról, tanításról, szeretetről szól 
a Tan-év-kör című könyve, mely az 
értéknevelésre ösztönöz. Pedagógu-
si és művészi hivatása mellett évek 
óta a Hajdúnánási Újság újságírója.

Hajdúnánás Városi Önkor-
mányzat Képviselő-testülete a 
nemzeti kultúra, a népművészet 
hagyományainak megőrzése és 
ápolása érdekében végzett érték-
központú és elhivatott pedagógiai 
munkájának elismeréseként 

Maghy Zoltán Művészeti Díjat 
adományozta Papp Anita részére.
Papp Anita tanítónő a népművészet 
kiváló ismerője és művésze hitele-
sen őrzi elődeink értékeit, szépsé-
geit, és szeretettel, elhivatottan adja 
át tanítványainak őseink tudását. 
Lelkiismeretes, ősi forrásból faka-
dó, igazi értékközpontú, elhivatott 

hagyománymegélés jellemzi éle-
tét és szakmai munkáját egyaránt. 
Népművészeti kiállítások; népzenei 
találkozók; városi, regionális, or-
szágos fellépések; tehetséggondozó 
pályázatok; szakköri foglalkozások; 
tanítási órák jelzik elhivatottságát. 
Élményalapú pedagógiai, módszer-
tani elvek mentén mindig arra tö-
rekszik, hogy szeretett tanítványai 
megismerjék, átéljék és megőrizzék 
nemzeti kulturális örökségünk gaz-
dagságát. Magas művészi színvona-
lon végzi népművészeti, nemezelő 
tevékenységét és a Szalmakalap 
népzenei művészeti csoport tag-
jaként, citerajátéka és énekhangja 
hűen őrzi és adja tovább a fiatalabb 
nemzedéknek a gyönyörű, autenti-
kus népzenei értékeinket.

„Hajdúnánás Város Ifjú Re-
ménysége” Díj adományozható 
azon Hajdúnánáson állandó lakó-
hellyel rendelkező 25. életévét be 
nem töltött diáknak, aki kiemel-
kedő tanulmányi eredménnyel 
rendelkezik, vagy tanulmányi, 
illetve szakmai versenyen kiváló 
eredményt ért el, vagy tudomá-
nyos munkában vesz részt (kuta-
tási és demonstrátori munka) vagy 
a sport, művészet, tudomány vagy 
közélet területén országosan, vagy 
nemzetközileg elismert teljesít-
ményt ért el. Mindezek alapján:

Hajdúnánás Városi Önkor-
mányzat Képviselő-testülete a 
magyar kajak-kenu sport területén 
elért kiemelkedő, és példaértékű 
versenyeredményeiért városunk 
hírnevét öregbítve 

„Hajdúnánás Város 
Ifjú Reménysége” Díjat 

adományozta Horváth Maja
részére.

Horváth Maja már 8 éves ko-
rában, az első kajak-kenu edzései 
után kitűnt mérhetetlen szorgal-
mával. Igazi testi-lelki alapokat 
adtak számára a Hajdúnánási 

Dominó Diáksport Egyesületben 
eltöltött évek. Ezeknek az évek-
nek is köszönhetően a Tiszaújvá-
rosi Kajak-Kenu és Sárkányhajó 
Egyesületben tudtak eredményei 
kiteljesedni.

Maja ma már korosztályának 
gyakorlatilag a verhetetlen kategó-
riája, amit a 15 éves kora ellené-
re begyűjtött 16 Magyar Bajnoki 
cím igazol.

Természetesen minden évben az 
Országos, korosztályos Válogatott 
első számú tagja. 2020-ban, a válo-
gató versenyeken több számban is 
kivívta az Olimpiai Reménységek 
Versenyén való indulás jogát. 
Maja 26 ország versenyzői közül két 
aranyérmet nyert idén, Szegeden, a 
korosztály Világ Bajnokságának is 
nevezett, Olimpiai Reménységek 
Versenyén. Nemcsak a sportban 
elért eredményei, hanem az embe-
ri tulajdonságai és a jó értelemben 
vett természetes egyszerűsége miatt 
is példaképe, „ifjú reménysége” 
nemcsak a városnak, hanem az 
egész kajak-kenu sportágnak. 

Hajdúnánás Városi Önkor-
mányzat Képviselő-testülete ki-
emelkedő és példaértékű alap- és 
középfokú oktatási intézmények-
ben elért tanulmányi és versenye-
redményeiért 

„Hajdúnánás Város 
Ifjú Reménysége” Díjat 

adományozta 
T. Tóth Petra Nikolett részére.

T. Tóth Petra Nikolett középis-
kolai tanulmányait a Kőrösi Cso-
ma Sándor Református Gimnázi-

umban végezte, az itt töltött idő 
alatt mind a reál, mind a humán 
tantárgyakban rendkívüli eredmé-
nyeket szerzett megyei és országos 
versenyeken. Mindezek mellett 
művészi vénája is megmutatkozott 
rajztehetségében, énekkari szolgá-
lataiban, irodalmi tevékenység-
ében. Négy éven keresztül az Édes 
anyanyelvünk nyelvhasználati me-
gyei verseny első három helyezé-
sének valamelyikét szerezte meg. 
2020-ban országos döntőben a 
13. helyen végzett, teljesítményét 
a zsűri különdíjjal ismerte el. 
2019-ben városi vers-és novellaíró 
pályázaton első helyet érdemelt 
novellája. 2020-ban az értékelő 
bizottság versét és novelláját is 
első helyezéssel jutalmazta. Vég-
zősként, 2020-ban az Országos 
Középiskolai Tanulmányi Verse-
nyen magyar nyelv tantárgyból a 
II. fordulóba jutott. Életpályájára 
való tudatos felkészülése jegyében 
számos matematikaversenyen 
teljesített kiválóan. Végzősként, 
2020-ban az Országos Középisko-
lai Tanulmányi Versenyen mate-
matika tantárgyból a II. fordulóba 
jutott. Kiváló problémamegoldó 
képességű, éles logikai készségű, 
sokra hivatott ifjú tehetsége váro-
sunknak.

Polgármesteri Közösségi Díj
Hajdúnánás Városi Önkormány-
zat Képviselő-testülete a Hajdú-
nánás város illetékességi terüle-
tén működő rendőrkapitányság, 
katasztrófavédelmi kirendeltség, 
mentőállomás azon dolgozója és 
a polgárőrség azon tagja részére, 
aki valamely rendkívüli esemény 
során kiemelkedő teljesítményt 
nyújtott az élet vagy vagyonmen-
tés, bűnügyi felderítés során, Pol-
gármesteri Közösségi Díjat alapít. 
Ez alapján:

Hajdúnánás város közbiztonsá-
gáért kifejtett kimagasló szakmai 
tevékenységének elismeréseként 
Hajdúnánás város polgármestere, 

Polgármesteri Közösségi Díjat 
adományozta Csősz Krisztián 

János rendőr alezredesnek. 
Csősz Krisztián János rendőr al-

ezredes szolgálatát a Hajdúnánási 
Rendőrkapitányságon járőrként 
kezdte. 2006. december 1-jétől a 
Közlekedési Osztály megbízott, 
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majd kinevezett osztályvezetője-
ként teljesített szolgálatot. 2013. 
február 1-jétől pedig a Rendészeti 
Osztály vezetője. 2011. augusztus 
17-től látja el beosztása mellett a 
kapitányságvezető helyettesi fel-
adatokat. A munkához való dina-
mikus hozzáállása, szakmai felké-
szültsége példamutató.

Szakmai tevékenysége nagyban 
hozzájárult a rendőrkapitányság 
által elért, az önkormányzat által 
is elismert eredményekhez, az itt 
lakó állampolgárok szubjektív biz-
tonságérzete javításához, a város 
javuló közbiztonságának megte-
remtéséhez.

Kimagasló és elhivatott tevé-
kenységének, valamint a több éven 
keresztül végzett szakmai munká-
jának elismeréseként Hajdúnánás 
város polgármestere 

Polgármesteri Közösségi Díjat 
adományozta Mirkó Sándor 

mentő-technikusnak.   

Mirkó Sándor mentő-technikus 
2017 óta dolgozik a Hajdúnánási 
Mentőállomás munkatársaként. 
Mentőgépkocsi vezetőként hamar 
beilleszkedett a mentőállomás 
közösségébe, de szakmai elhiva-
tottsága arra sarkalta, hogy még 
ebben az évben mentő-technikusi 
képesítést szerezzen. Mentő-tech-
nikusi végzettsége hozzájárult, 
hogy a mentőszolgálat kötelék-
ében szükség esetén akár kettős 
munkakört is el tudjon látni. Ezzel 
a képességével és elhívatott maga-
tartásával a mentőállomás kiemelt 
tagja lett, melyről a jelenleg is zaj-
ló rendkívüli megterhelést okozó 

járványügyi helyzetben már több 
alkalommal, példa értékű kitartó 
munkájával tett tanúbizonyságot. 

A tűzoltóság állományában vég-
zett kimagasló szakmai tevékeny-
ségének elismeréseként Hajdúná-
nás város polgármestere 

Polgármesteri Közösségi Díjat 
adományozta Péter Tamás 

tűzoltó őrnagy részére.

Péter Tamás tűzoltó őrnagy 
2005-ben került a XXI. kerületi 
Tűzőrség állományába, mint be-
osztott tűzoltó. 2008-tól került a 
Hajdúnánási Hivatásos Önkor-
mányzati Tűzoltóparancsnokság-
hoz, ahol a folyamatos szakmai 
képzéseknek köszönhetően 2018 
óta tűzoltóparancsnok beosztást lát 
el. Szakmai felkészültsége elméleti 
és gyakorlati szinten is átlag feletti. 
Munkájának meghatározó eleme a 
nagyfokú hivatástudat, a szervezet 
iránti elkötelezettség és a bajtársi-
asság. Eddigi pályafutása alatt több 
életmentésben és számos vagyon-
mentésben működött közre.

A Hajdúnánási Polgárőr Egye-
sületben végzett kimagasló és 
lelkiismeretes tevékenységének 
elismeréseként Hajdúnánás város 
polgármestere 

Polgármesteri Közösségi Díjat 
adományozta 

Selmeczi-Gellér Adrianne 
részére.

Selmeczi-Gellér Adrianne hosz-
szú évek óta a Hajdúnánási Pol-
gárőrség oszlopos tagja. 5 éve a 
Hajdúnánási Polgárőr Egyesület 

titkáraként végzi munkáját, mely-
ben kiemelkedően megbízható és 
lelkiismeretes. Emberi jelleméből, 
habitusából fakadóan nagy hang-
súlyt fektet a polgárőrök problé-
máinak megoldására. Pozitív gon-
dolkodásával, hozzáállásával segíti 
az egyesület elnökségének munká-
ját nap mint nap. 

Polgármesteri 
elismerő oklevelek

Hajdúnánás Városi Önkormány-
zat Képviselő-testülete a város 
általános fejlődése, hagyománya-
inak megőrzése, várospolitikai, 
gazdasági, tudományos, kulturális 
(művészeti), sport vagy szakmai 
területen kifejtett és a lakosság 
által széles körben méltányolt te-
vékenység elismeréseként Polgár-
mesteri elismerő címet alapított. 

A járványügyi helyzetben a város 
lakosságáért tanúsított példaértékű 
szakmai magatartásukért és emberi 
helytállásukért végzett kiemelkedő 
munkájuk elismeréseként Polgár-
mesteri Elismerő Oklevelet ado-
mányoz Hajdúnánás polgármeste-
re a Szalay János Rendelőintézet, 
az Országos Mentőszolgálat 
Észak-Alföldi Regionális Men-
tőszervezet Hajdúnánási Mentő-
állomása, a Hospit Egészségügyi 
Szolgáltató KKT, valamint az Or-
szágos Orvosi Ügyelet Nonprofit 
Kft. részére.

Az egészségügyi szférában dol-
gozók erőn feletti munkát végez-
tek a koronavírus járvány első, és 
végeznek annak második hullámá-
ban is. A veszélyhelyzet kiemel-
ten bizonyította az egészségügyi 
szakma fontosságát, azt, hogy az 
itt dolgozók maximális szakmai 
felkészültség mellett áldozatvál-
lalással, önzetlenséggel, hitük és 
meggyőződésük erejével végzik 
hivatásukat. 
Az elmúlt években nyújtott ki-
emelkedő közösségi szerepvál-
lalásuk, valamint a koronavírus 
járvány idején tanúsított önzetlen 
emberi helytállásuk elismeréseként

Polgármesteri 
elismerő oklevelet 

adományozta Hajdúnánás polgár-
mestere Kurtaj Hyrjet és a Cent-

rum Pékség dolgozói részére.
A Centrum Pékség dolgozói a 

koronavírus járvány idején a rászo-

ruló családokat, betegeket, időse-
ket friss pékáruval, a mindennapi 
életben nélkülözhetetlen élelmi-
szerekkel látták el, hogy ezzel is 
segítsék ennek a nehéz, embert 
próbáló időszaknak az átvészelé-
sét. A Családsegítő- és Gyermek-
jóléti Szolgálat 893 esetben 312 
családnak juttatta el naponta a 
pékség dolgozói által elkészített és 
összeválogatott, friss kenyeret, kif-
lit, zsömlét, kalácsot. 

Az oktatás-nevelés területén 
végzett több éves kimagasló és pél-
damutató munkájának, valamint 
aktív közösségi tevékenységének 
elismeréseként 

Polgármesteri 
elismerő oklevelet

adományozta Hajdúnánás
 polgármestere 

Máró-Zsuga Renáta részére.

Máró-Zsuga Renáta 2017 óta 
a Városi Bölcsőde vezetője. Mun-
káját kiváló szakértelemmel, szív-
vel-lélekkel, hivatástudattal végzi.  
Kollégáival maximálisan ápolja a 
szakmai kapcsolatokat. A szülői 
közösség értékeli és elismeri szak-
mai tevékenységét, őszintén és 
bátran fordulnak felé neveléssel-
gondozással kapcsolatos kérdése-
ikkel, szívesen fogadják tanácsait. 
Lelkiismeretesen segíti a bölcsődé-
ben szakmai gyakorlatukat végző 
tanulók szakmai vizsgára való fel-
készítését ezzel is gondoskodva a 
szakemberek utánpótlásáról és a 
szakma megszerettetéséről. 

A szociális területen végzett áldo-
zatos és lelkiismeretes tevékenysé-
gének, valamint kiemelkedő szak-
mai munkájának elismeréseként 



72021. január 7.

Polgármesteri 
elismerő oklevelet adomá-

nyozta Hajdúnánás polgármeste-
re Tóth Marianna részére.

Tóth Marianna 2016-tól dolgozik 
a Család-és Gyermekjóléti Köz-
pont esetmenedzsereként. Tudá-
sát folyamatosan szélesítette, így 
az esetmegbeszélés gyakorlatának 
és technikáinak elsajátítását, a ha-
tékony segítő kommunikáció és a 
család társadalmi szerepét erősítő 
jó gyakorlatokat napi szinten al-
kalmazta munkájában. Számos 
szociális diagnózist készített el, 
amelyben feltérképezte a segítséget 
kérő személyek számára nyújtha-
tó ellátások, szolgálatatások teljes 
körét, továbbá új szolgálatatások 
bevezetésének szükségességét.

A tanyavilágban élők minden-
napjainak megkönnyítéséért vég-
zett kiemelkedő szakmai munká-
jának elismeréseként 

Polgármesteri elismerő 
oklevelet adományozta 

Hajdúnánás polgármestere 
Dallos-Nagy Miklósnak.

Dallos-Nagy Miklós 2014 óta 
tanyagondnok a Család-és Gyer-
mekjóléti Szolgálatnál. Felada-
tainak szerves részét képezi az 
egyénekről, családokról való gon-
doskodás, segítségnyújtás. Szemé-
lyisége nagyban hozzájárul ahhoz, 
hogy a külterületen élő, tanyasi la-
kossággal jó kapcsolatot alakítson 
ki. Folyamatosan a szakmai célok 
elérése érdekében tevékenykedik, 
amelyek a lakosság jólétét szolgál-
ják. A lakosság bizalommal fordul 
felé, a kéréseket, igényeket gondo-
san megvizsgálja és megoldásokat 

keres azok teljesítésére. Munkáját 
kiváló szakmaisággal, a szakma 
szeretetével végzi.

Hajdúnánás hírnevét öregbítő 
több évtizedes művészeti alkotó-
munkásságának, valamint önzet-
len közösségi szerepvállalásának 
elismeréseként 

Polgármesteri elismerő 
oklevelet adományozta 

Hajdúnánás polgármestere
 Demeter Imrének.

Demeter Imre aktívan 1980 óta 
fest, alkotásait számos alkalom-
mal ajánlotta fel jótékonysági cél-
ra. Műalkotásaiban előszeretettel 
mutatja be az ember és a természet 
kapcsolatát. Legkedveltebb témái 
a városok, területek és a körülöt-
te lévő természet. Első kiállítására 
1983-ban Budapesten került sor, 
1990 óta kiállításai rendszeressé 
váltak. Életműve során 40 önálló 
kiállítást valósított meg. 2000-ben 
a Tiszalöki Nemzetközi Művészeti 
Tábor egyik alapítója volt, 2006-
ban és 2007-ben a Hajdúnánási 
Művészeti Tábor vezetőjeként te-
vékenykedett. 

Az oktatás-nevelés területén 
végzett több évtizedes kimagasló 
és példaértékű munkájának, vala-
mint évtizedeken keresztül a helyi 
és megyei lapokban vállalt aktív 
tudósítói tevékenységének elisme-
réseként 

Polgármesteri elismerő 
oklevelet adományozta 

Hajdúnánás polgármestere 
Tar Józsefnek.

Tar József 1954-től nevelő a 
Hajdúnánási Fiúnevelő – otthon-

ban, majd a Fiú – és lánynevelő 
otthon igazgatója. Alapításától 
– 1979-től munkatársa a Hajdú-
nánási Újságnak. Több évtizeden 
keresztül tudósítója a Hajdú – Bi-
hari Naplónak. Az általa készített 
fotók – melyekből számos alka-
lommal nyílt kiállítás – korhű és 
igaz dokumentumai Hajdúnánás 
elmúlt évtizedeinek.

A város lakosságának magas 
szakmai színvonalon történő 
egészségügyi ellátása érdekében 
végzett közel két évtizedes kiemel-
kedő háziorvosi tevékenységének 
elismeréseként Hajdúnánás pol-
gármestere 

Polgármesteri elismerő 
oklevelet adományozta 
Dr. Csákó Ilona részére.

Dr. Csákó Ilona 16 éve dolgo-
zik Hajdúnánáson. A VI. számú 
felnőtt háziorvosi szolgálat lelki-
ismeretes orvosa. Praxisában 1800 
páciens testi-lelki egészségéért vál-
lal felelősséget, emellett a Magyar 
úti pszichiátriai betegek otthoná-
ban is végez egészségügyi alapel-
látást. Munkájában a gyógyítás, 
gondozás mellett kiemelt fontos-
ságot tulajdonít a prevenciónak. 
Ez indította arra, hogy 2019-ben 
megszervezze és vezesse azt a pra-
xisközösséget, amely a „Három 
generációval az egészségért Haj-
dúnánáson” pályázat feladatainak 
megvalósítására jött létre. Ennek 
keretében munkatársaival együtt 
széleskörű szűrési tevékenységet, 
életmód tanácsadásokat végeztek, 
és több városi szintű rendezvényt, 
szűrést szerveztek, melyen minden 
korosztály részt vehetett.

A járványügyi helyzetben nyújtott 
kimagasló helytállásukért, valamint 
a nyári tábor és gyermekfelügyelet 
magasszínvonalú megszervezéséért 
Hajdúnánás polgármestere 

Polgármesteri elismerő ok-
levelet adományozta a Bocskai 
István Általános Iskola, Alapfo-

kú Művészeti Iskola és Kollégi-
um minden 

tagintézménye részére.
A Bocskai István Általános Is-

kola a járványügyi helyzet első és 
második hullámában rugalmas 
és segítőkész pedagógiai szakmai 
munkával, a digitális oktatás meg-
könnyítése érdekében innovatív 
módszerekkel támogatta mind a 
szülők, mind a gyermekek részvé-
telét a tanulási folyamatban. A nyá-
ri szünidei időszak alatt szervezett 
gyermekfelügyelet biztosításával, 
valamint több, mint hatvan nyári 
gyermektábor megszervezésével és 
lebonyolításával kínáltak szabad-
idős programokat a városban élő 
általános iskolás gyermekeknek.

A város közösségéért végzett 
szolgálatáért, valamint az elmúlt 
évtizedekben a Református Egy-
házközségért végzett áldozatos, 
lelkiismeretes és értékmegőrző 
munkájának elismeréseként Haj-
dúnánás polgármestere 

Polgármesteri elismerő 
oklevelet adományozta 

Vad Andrásnak.

Vad András tősgyökeres hajdú-
nánási lakos, mezőgazdasági vál-
lalkozó, aki mind a város, mind 
a református gyülekezet életében 
tisztségeket is vállalva, közössé-
gi emberként volt és van jelen 
évtizedek óta. Élettapasztalata, 
bölcsessége, határozottsága sokak 
előtt ismert. Látása, véleménye 
sok esetben egyedi, de éppen ezzel 
járul hozzá ahhoz, hogy a dolgok, 
események megítélése, véleménye-
zése több szempontból lehetséges. 
Segítőkészsége, egyházáért történő 
áldozatvállalása református bibliás 
hitéből, Isten és emberek iránti 
szeretetéből fakad. Városa iránti 
elkötelezettsége, annak magasabb 
egyházi szinten történő képvisele-
te megyei, országos szinten is tu-
dott és ismert.  Az ősi hajdú típusú 
ember képviselője és megtestesítő-
je városunkban, gyülekezetünk-
ben és azon kívül is.  
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Pillanatképek egy történelmi csúcstalálkozóról
Néhány hete hagytunk magunk 
mögött egy olyan évfordulót, 
amely minden hajdúváros szá-
mára emlékezetes. 1605. no-
vember 11-éről van szó, amikor 
Rákosmezőn, pompázatos ün-
nepség közepette Lala Mehmed 
pasa, a magyarországi török sere-
gek nagyvezíre királlyá koronáz-
ta a Magyarok Mózesét, Bocskai 
Istvánt. Történt mindez 415 év-
vel ezelőtt. A török szultán ezt 
követően valóban Magyarország 
királyaként tisztelte, és így is szó-
lította meg hivatalos irataiban. 
Díszfogadás Bocskai tiszteletére
Mai szóhasználattal két állam, az 
Oszmán Birodalom és Magyar-
ország diplomáciai találkozója 
valósult meg azon a történelmi 
helyen, ahová egykoron ország- 
gyűlésre hívta a rendeket a magyar 
király, s ahol királyt is koronáztak. 
Természetes hát, hogy ezen az ese-
ményen két győztes hatalom kül-
döttsége reprezentáltatta magát. A 
díszfogadáson mindkét fél részéről 
jelen voltak a kor meghatározó 
személyiségei, s ott díszelegtek 
káprázatos vértezetben a janicsá-
rok, valamint a magyar és török 
díszőrségek is. Bocskai Istvánt, 
aki ekkor Magyarország és Erdély 
fejedelme volt már, elkísérte erre 
az eseményre többek között ud-
vari papja, Alvinczi Péter, aztán 
a fejedelmi székhely, Kassa poéta 
lelkű főbírója, Bocatius János (aki 
később Bocskai végrendeletének 
írója is lett), Homonnai Drugeth 
Bálint, a hajdú hadak fővezére, 
valamint gróf Szécsi György is. A 
koronázási szertartás után ő vette 
át Bocskaitól a színarany fejéket. 

Aki megfestette a koronaátadást 
Mindezt csupán azért bocsátottuk 

előre, hogy érthetőbbé váljanak az 
itt közölt festmények, melyek ezt 
az eseményt örökítik meg. Három 
műalkotásról van szó, s mind-
egyiknek ugyanaz a témája és alko-
tója is, éspedig Hajdúböszörmény 
híres festőművésze, Maghy Zoltán 
(1903-1999), akinek éppen e na-
pokban (január 29-én) van szüle-
tése 118. évfordulója.

Történt, hogy 1926-ban a haj-
dúszoboszlóiak országos moz-
galmat indítottak az 1610 óta 
Bécsben őrzött Bocskai-korona 
hazahozatala végett. A kezdemé-
nyezésnek Hajdúböszörmény is 
elkötelezett támogatója volt, s en-
nek felfokozott hangulata Maghy 
Zoltánt is megérintette, aki nagy 
érdeklődéssel fordult az 1605. 
évi korona átadási esemény felé. 
Serkentőleg hatott rá mindebben 
Hajdúböszörmény éveken át tartó 
készülődése is az „öreg” hajdúvá-
rosok nagy kulturális és gazdasági 
seregszemléjének megrendezésére, 
melynek megálmodója a hajdú 
múlt iránt mélyen elkötelezett 
Dr. Csiha Antal történelem sza-
kos gimnáziumi tanár volt. Min-
den bizonnyal az ő sugallatára is 
kezdett elmélyült kutatásokba az 

akkori történéseket illetően, mi-
közben behatóan tanulmányozta 
a korabeli öltözeteket is. Minden-
nek eredménye 1933-ban egy kö-
zel ötven figurális kompozícióból 
álló méretes akvarell lett, amely 
A Bocskai-korona átadása címet 
viseli. Különös jelentőségét a kép 
témája adja, melynek főszereplője 
maga a korona, melyet a hajdúk 
1926-ban sem tudtak visszaszerez-
ni az osztrákoktól. 

Ez a festmény éppen ennek a 
színarany fejéknek az átadását örö-
kíti meg, amely e kép által, még 
ha jelképesen is, de hazaérkezett a 
hajdúk földjére. Ez a történelmi té-
májú festmény felvonultatja előt-
tünk akkori nagyjainkat is, élen a 
fekete mentében megjelenő Alvin-
czi Péterrel, vagy a Bocskaitól kissé 
jobbra álló, baljában pallost tartó 
Homonnai Drugeth Bálinttal.

Újabb festmények 
a nagy eseményről

Maghy Zoltán az 1980-as évek 
elején ismét feldolgozta ezt a té-
mát, de az előzőtől is nagyobb 
méretekben. Az 1982-ben festett 
olajképen még változatlanul felvo-
nultatja a korabeli személyiségek 

sorát a pompázatos díszőrségekkel, 
ám az egy évvel később harmadszor 
is megfestett alkotáson már csupán 
négy történelmi személyt látunk - 
a vértezetes janicsárok és Bocskai-
huszárok gyűrűjében -, mint az 
esemény meghatározó szereplőit. A 
három kép közül – aukciós vásárlás 
útján - csak az utóbbi maradt Haj-
dúböszörményben (Sántha Antal 
vállalkozó tulajdonában), míg a 
másik kettő a hajdúszoboszlói mú-
zeum gyűjteményét gazdagítja. 

Hajdúvárosaink 1895-96-ban, 
a millennium hevületében sorra 
megfesttették Bocskai egész alakos 
képmását, melyek azóta is ékesítik 
a városházák dísztermeit.  Szin-
te kívánkozik ezek mellé Maghy 
Zoltán valamelyik festményének 
reprodukciója, melyen egyetlen 
győztes szabadságharcunk szimbó-
luma, a Bocskai-korona és átadá-
sának történelmi pillanata is szem-
lélhető lenne.  Az a korona, amely 
elkísérte őt utolsó földi útjára is, a 
fejedelemség szakrális központjá-
ba és temetkezési helyére, Gyula-
fehérvárra, ahol a gyászszertartás 
alatt koporsóján pihent.     

                                
  Buczkó (Bosco) József

A Bocskai-korona átadása című akvarell, 1933. 
(40x115 cm, Bocskai István Múzeum Hajdúszoboszló. 

Jelenleg a Maghy házban kiállítva)
A törökök megajándékozzák Bocskait című kép, 1983 

(214x118 cm. Tulajdonosa Sántha Antal vállalkozó, Hajdúböszörmény)

Bocskainak a török átadja a koronát 1605-ben című kép, 1982. (210x89 cm, Bocskai István Múzeum Hajdúszoboszló)
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Amikor Jézus Krisztus Nánáson járt
Tudom jól, a cím nem csupán 
meglepő, de hihetetlen is. Pedig 
hajdú eleink emlékezete generáci-
óról-generációra hagyományozta 
Jézus nánási látogatásának emlé-
két. A mesélős téli estéken ugyanis 
szájról - szájra adták ezt az „igaz 
történetet” is. Az utóbbi bő száz 
esztendőben azonban a régi ná-
násiakkal együtt sírba szállt ez a 
réges-régi közösségi emlékezet is. 
Így hát a maiak ajkán és emléke-
zetében – ki tudja miért – nem 
maradt fenn.

Székely népünk napi elbeszélése-
iből ma sem hiányoznak az efféle 
történetek, merthogy Jézus Krisz-
tus Szent Péterrel az ő földjükön is 
járt, s még településnevet is adott 
az egyik falunak. (Mindszent). 
Kissé irigyeltem a Hargita lábánál 
őrt álló véreinket ezekért a mába 
érő anekdotákért, mígnem a mi 
mesélős, emlékeket megörökítő, 
múltat mentő Móricz Pálunk egy 

eddig rejtőzködő írásában, mint 
a mélyből feltörő éltető forrás, 
előbukkant a mi elfeledett törté-
netünk is. A 19. század végén az 
idősektől sokat hallott elbeszélést 
ugyanis megőrizte emlékezetében, 
hogy örökül hagyhassa ránk, ma-
iakra. Némi jellemábrázolás is ki-
sejlik a sorokból, melyek eleink 
önismeretéről, de mély történelmi 
tudatáról is vallanak. 

Úgy adjuk most elő, ahogy azt 
Móricz Pálnak Katona Pál ács- és 
szárazmolnár mester úr elbeszélte.

„Öreg Szent Péter, a mi drága Jé-
zus Krisztusunkkal, amikor egyszer 
megint a földön jártak, úgylehet, 
Máriapócs felől jövének és göndör 
szőrű fehér báránykákat terelgetének 
maguk előtt… 

- Csak a kezük jár el kissé ha-
mar! Csak a nyelvük kissé mocskos 
nekik!– mondotta a nánásiakról az 
öreg Szent Péter. És midőn Hódos 
gazdáéknál falkástól megpihentek, 

a virágos fehérszűrű, aranyszőke, 
szelíd fiatalabbik juhász, aki éppen 
Jézus Krisztus Urunk volt személye-
sen, engesztelően mosolyogva mond-
ta Péternek: 

- A hitért, hazáért, szabadságért 
ezek a hajdúk itt annyit szenvedtek 
és áldoztak, hogy ezeknél a kerek-
fejűeknél mindent latra tenni nem 
szabad!...Idővel úgyis mind a szent-
zsoltárt énekli, és a Szentírást olvas-
gatja majd, ha: - megvénülnek…

- Talán sohasem is vénülnek meg 
ezek?! – mondotta Szent Péter, az 
öregebbik juhász, s mérgesen megráz-
ta torzonborz szakállát, s a fehér cif-
raszűrben az aranyszőke Jézus Krisz-
tus Urunk meg csak mosolygott…

És a puli, midőn nekilódította az 
ártatlanul bégető fehér bárányka se-
reget, a hajnalon minthacsak szivár-
ványhíd ereszkedett volna le elejbök, 
ott, Sete-Nagy Miklós szárazmalma 
táján,- hirtelenséggel eltűntek. A 
pünkösdi rózsák a kiskertekben mind 

egyszerre kinyíltak ekkor, s Mária-
pócsról, Bökönyből, Újfehértóról, 
Dorogról, Bűdről, Böszörményből 
is mintha minden fülemile és egyéb 
más mindenféle énekes madárka Ná-
násra sereglett volna. Az Úr és szent 
fiának dicsőítésére olyan gyönyörű, 
édes, hatalmas éneklést műveltek 
ugyanekkor ezek a madarak… A 
harmat is rózsaillatú volt ekkor, ami 
a poros nánási földre lehullott…”

Móricz Pál éppen 85 évvel ezelőtt 
költözött „Jézus Krisztus Urunk” 
országába. Jóságos lelke írásaiban 
maradt ránk. „Kerekfejű” hajdú-
arcát pedig őrzik a fényképek, s 
reméljük bronz mellszobráról is 
mielőbb ránk mosolyog majd.
(Forrás: A három szárazmalom körül. Em-
lékezések a Hajdú földről. Kiadó: Mó-
ricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti 
Gyűjtemény, 2020. 208-211. Eredeti 
megjelenése: Magyarság, 1932. március 
25. 2.)  

Buczkó (Bosco) József

Ünnepre hangolva
Az adventi készülődés mindig 
különleges esemény gyereknek, 
felnőttnek egyaránt. Minden 
évben más és más teszi külön-
legessé, jellegzetessé. Azt nem 
kell külön részletezni,  az elmúlt 
év mennyiben lett teljesen más 
hangulatú, mint az eddig meg-
szokott adventek. Különleges, 
erőt próbáló, mégis belefért a 
szó és az ünnep igazi tartalma, 
üzenete.

Advent – már a szó is a lecsende-
sedést, a lélekkel való felkészülést 
jelenti. A 2020. esztendőre maj-
dan visszatekintve is sokakban ez 
az emlék marad meg róla remél-
hetőleg: a csend, a várakozás, a 
felkészülés.

Hogyan lehetett ezt az idősza-
kot az iskolában a gyerekekkel 
megélni, amikor az sem volt min-
dig egyértelmű, vajon meddig ké-
szülhetünk együtt a legszebb ün-
nepünkre. Elkezdhettük viszont 
pontosan a kétségek okán időben 
a készülődést.  Az iskolában egy-
egy osztály együtt, a szó szoros 
értelmében véve a maguk csen-
dességében készülhettek a tanórá-
kon és a délutáni foglalkozásokon 

az ajándékok elkészítésére. Mi a 
4. osztályosokkal már november 
közepén elkezdtünk egy kis vá-
szonzacskót hímezni láncöltéssel, 
amit még a fiúk is könnyen meg-
tanultak. Mintát mindenki ma-
ga tervezett: volt, aki szívecskét, 
karácsonyfát, vagy a monogram-
ját hímezte rá technika órákon, 
vagy a napköziben. Alapos és szép 
munkához idő kell - tartja a mon-
dás, így pontosan az utolsó héten 
készen is lettünk a hímzésekkel. 
Azért közben is akadt tennivaló, 
hiszen a vászonzacskót belülről is 
meg kellett töltenünk. Üdvözlő-
kártyát mindenki maga tervezett 
bele, amelyre a legszebb írásaink-
kal kerültek bele karácsonyi gon-
dolataink, választott idézeteink. 

A vászonzacskó eredeti funkció-
jához igazodva – tésztászacskónak 
terveztük – a karácsony jellegze-
tes süteményét, a mézeskalácsot 
együtt sütöttük meg. Ezt több 
osztály is megvalósította iskolánk 
tankonyhájában.  A hozzávalókat 
is közösen „batyuztuk” össze, min-
denki egy valamit adott hozzá: lisz-
tet, mézet, tojást, cukrot, fűszere-
ket, vajat, szaggatókat, nyújtófát, 

díszítő kellékeket. A tésztát a sütés 
előtti napon kavartuk be, hogy 
egy éjszaka pihenhessen, pontosan 
úgy, ahogy a receptben szerepelt. 
Másnap együtt nyújtottuk, szag-
gattuk, tepsikbe rakosgattuk – és 
együtt örültünk a mennyei illattal 
készülő karácsonyi süteménynek, 
melyet természetesen rögtön meg 
is kóstoltunk. Gondosan ügyel-
tünk arra, hogy jusson a kis vá-
szonzacskókba is- így kendőbe 
csavarva jó alaposan elrejtettük. 
A szünet előtti napon cukormázat  
kavartunk és a tetejét is feldíszítet-
tük. Ez volt az ajándékunk a sze-
retteinknek – közösen készítettük 
a saját két kis kezünkkel.

A karácsonyra való hangolódást 
az ajándékok készítése mellett a 
„szellemi szinten” is végeztük, a 
karácsonyi történetek és versek ol-
vasgatása mellett nagy hangsúlyt 
kapott a néphagyományok felele-
venítése, megismerése is.  Mind-
ezek mellett a gyerekek maguk 
is megfogalmazták élményeiket, 
vágyaikat az ünnep kapcsán, va-
lamint saját maguk is megajándé-
kozták egymást az esztendő utolsó 
napján. 

Szándékosan nem szerepel itt, 
ebben az írásban a betegség szó, 
valamint a járvány árnyoldala, hi-
szen a gyerekekkel pont ez volt a 
cél ebben az új tanévben: feledtet-
ni kicsit velük a külvilág végtelen 
problémáját, bánatát és kétségeit 
mindazok mellett, hogy ők pon-
tosan tisztában voltak ezekkel. 
Mégis úgy érzem, a gyerekekkel 
sikerült olyan adventet varázsolni, 
mely minden előírás és szabály be-
tartása mellett is ünnepet varázsolt 
számukra a hétköznapokba.

  Fekete Andrea
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Újév köszöntése
Egy új esztendő kezdete mindig 
reményekkel, várakozásokkal teli. 
Szilveszter éjszakájához és az év első 
napjához számos babona, hiedelem 
kapcsolódik. Ebben a bizonytalan 
időszakban is vannak, akik újévi 
fogadalmat tesznek, mások nép-
szokásokhoz kötődő ételeket ké-
szítenek. Erről kérdeztük Baráth- 
né Megellai Erzsébetet, a Szalay 
János Városi Rendelőintézet ve-
zetőjét, Nagyné Juhász Krisztinát, 
a Családsegítő és Gyermekjólé-
ti Szolgálat intézményvezetőjét,  
Tóth Imrét, a Bocskai István Ál-
talános Iskola és Alapfokú Művé-
szeti Iskola igazgatóját, valamint 
Márton Attilát, az Aranyszalma 
Néptáncegyüttes vezetőjét.

Hogyan szokta köszönteni, illet-
ve kezdeni az újévet?
Baráthné Megellai Erzsébet: A 
fiam születésnapi partyját tartjuk, 
mivel január elsején született, így 
van okunk a jókedvre. 
Nagyné Juhász Krisztina: Újév 
napján nem viszem ki a szemetet, 
nehogy elpártoljon tőlem a szeren-
cse. 
Tóth Imre: Boldog újévet kíván-
va megköszöntöm a legközelebbi 
hozzátartozóimat. Munkatársa-
imnak szoktam küldeni egy-egy 
üdvözletet az újévet követően. Az 
iskolában az újév köszöntése egy 

nagy hajrával kezdődik a félév zá-
rásáig. Igyekszünk segíteni, illet-
ve buzdítani azokat a gyerekeket, 
akik lemaradásban vannak.
Márton Attila: Nem vagyok ba-
bonás, viszont néhány régről meg-
maradt szokást próbálok betarta-
ni, ezzel egy kicsit befolyásolni az 
előttem álló évet.

Milyen újévi szokásokat ismer 
vagy tart?
Baráthné Megellai Erzsébet: 
Nem követem ezeket az újévi szo-
kásokat.
Nagyné Juhász Krisztina: De-
cember 31-én és újév első napján 
is lencsét eszünk. Január elsején 
minden családtag zsebébe lencsét 
teszek. Azokra a helyekre, amiket 
nagyon féltek, lencsét teszek an-
nak érdekében, hogy kár ne érje 
a következő évben. Ide tartozik 
az autó, illetve a lakás azon része, 
ahol a legtöbbet tartózkodunk.
Tóth Imre: Gazdagodásra vonat-
kozó hagyományokat ismerek a 
lencseevéssel kapcsolatban. Újév-
kor nem szabad szárnyast enni, 
mivel úgy tartják elkaparja a sze-
rencsét. Alapvetően nem vagyok 
babonás, nem szoktam az újévi 
szokásokra nagy hangsúlyt fektet-
ni, ettől függetlenül január elsején 
korhelylevest, illetve lencsefőzelé-
ket eszünk.

Márton Attila: Azt mondják, 
hogy lencsét kell enni, mert az 
sok pénzt hoz. Kerülöm újévkor 
a szárnyas ételeket, mivel elviszi 
a szerencsét. Fontos számomra, 
hogy a munka és a magánélet te-
rén is próbálom az újév első nap-
jait olyan intenzitással, energiával, 
lendülettel kezdeni, amely re-
mélhetőleg egész évre kitart. Úgy 
tartják, ahogy indul az év, úgy fog 
telni az egész esztendő. Az újév 
első táncpróbáin is olyan erővel, 
lendülettel, energiával dolgozunk 
majd, hogy az egész évre kitartson. 

Tesz-e újévi fogadalmat: ha igen 
miért és mit, ha nem, miért nem 
tartja fontosnak?
Baráthné Megellai Erzsébet: 
Nem teszek újévi fogadalmat, mi-
vel nem tartom be, így leszoktam 
a fogadalomtételekről.
Nagyné Juhász Krisztina: Nem 
szoktam újévi fogadalmat tenni, 
mivel valami mindig közbejön és 
nem teljesítem.
Tóth Imre: Sosem teszek újévi 
fogadalmat. Úgy gondolom, ha 
valamit el akarunk érni, az nem 
köthető az újév napjához. Min-
den évben legalább 365 nap van 
rá, hogy elérjük céljainkat.
Márton Attila: Már nem teszek 
újévi fogadalmat. Fiatalabb ko-
romban próbáltam, de egyik-má-

sik kudarcba fulladt. Úgy gon-
dolom, hogy mindig az aktuális 
élethelyzetet kell figyelembe ven-
ni. Nehéz előre kiszámolni azokat 
a változókat az életben, amikre 
nem számíthatunk.

Mi lesz a legfontosabb célja, fel-
adata 2021-ben?
Baráthné Megellai Erzsébet: 
Központi nagy feladatunk és cé-
lunk, hogy sikeresen kezelni tud-
juk a járványhelyzetet.
Nagyné Juhász Krisztina: Ebben 
a járványos időszakban célom, 
hogy vigyázzak a szeretteimre, is-
merőseimre. Az egészség megőrzé-
se érdekében mindent meg fogok 
tenni.
Tóth Imre: Kollégáimmal együtt 
szeretnénk, ha normalizálódna a 
helyzet. Ha ez megtörténik, azon 
fogunk dolgozni az iskolában, 
hogy az elmúlt – majdnem – egy 
év lemaradását pótoljuk. Ha vi-
szont tovább folytatódik a járvány, 
akkor, ahogy eddig is egyik kiemelt 
feladatunk lesz, hogy minél több 
munkatársunk, illetve diákunk 
egészségét meg tudjuk őrizni.
Márton Attila: Ebben a kiszámít-
hatatlan időszakban próbálok az 
egészségemre, munkámra kon-
centrálni, hogy azt a lehető legjobb 
színvonalon tudjam elvégezni.

Karcza Erzsébet

Regényes történelem a könyvtárban

A népszerű, nagysikerű regényso-
rozat 2009-ben érkezett meg a ma-
gyar olvasókhoz. A folyamatosan 
bővülő sorozat kötetei egymástól 
független elbeszélések, melyek a 
történelem nagyjait - főként höl-
gyeket - bemutató írások. A soro-
zathoz egyre több, elsősorban női 

író csatlakozik, és mutatja be regé-
nyes formában az egyes történelmi 
korok mindennapjait, sajátosságait, 
vagy egy-egy pillanatát, mindezt át-
szőve némi romantikával.

A Regényes történelem című 
népszerű sorozat számos kötete 
megtalálható a Móricz Pál Városi 
Könyvtárban.

2020-ban elkezdtük honla-
punkon Szívünk könyvei cím-
mel könyvajánló sorozatunkat, 
melyben Hajdúnánáson élő, vagy 
városunkkal, könyvtárunkkal va-
lamilyen kapcsolatban álló szemé-
lyek ajánlják kedvenc könyveiket. 
Kecskésné Csige Margit olvasónk 
a Regényes történelem köteteit 
ajánlotta, őt idézzük a továbbiak-
ban.

A Regényes történelem sorozat
Legújabb kedvencem már több, 
mint egy éve a „Regényes történe-
lem” c. sorozat. A könyvtár vezető-
je, Margó segített rábukkanni erre 
a kifejezetten nőknek szóló, leg-
inkább női írók tollából szárma-
zó könyvsorozatra, melynek több 
részét is nagy örömmel olvastam. 
Nem a „veretes, klasszikus” iroda-
lom remekművei ezek, de kikap-
csolódni, egy más világban elme-
rülni tökéletesek!

A kötet, amit a kezemben tar-
tok, egyelőre nem a szívem köny-
ve, még épp csak az elején tartok, 
de biztosan az lesz. A viking ki-
rálynőkről szóló, a német tájakon, 
illetve Afrikában játszódó történe-
tek (és sorolhatnám) olvasásának 

végén mindig nagy sóhajjal tettem 
le az aktuális könyvet, mondván: 
„De kár, hogy vége!”

Ajánlom a sorozat köteteit azon 
olvasóknak, akik szeretik a törté-
nelmet, kedvelik, ha mindezt regé-
nyes, kicsit romantikus formában 
mesélik el és azt sem vetik meg, ha 
a főhős egy kimagasló jellemmel 
rendelkező nő, akivel azonosulni 
tudunk, hiszen ők is vétenek hi-
bákat, mint mi…
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Akiktől 2020. december 
hónapban búcsút vettünk:
1 Áfra Lajos
1 Borbély Sándor
1 Borsi László
1 Csehely Mihály
1 Csiszár Ferenc
1 Csiszár László Lajosné
1 Csíszár Zsófia
1 Daróczi Zsigmondné
1 Dézsi Julianna
1 dr. Csende Ferenc
1 Fenyő Sándorné
1 Fodor Lászlóné
1 Forgács Jánosné
1 Hágen István
1 Hlopkáné Balogh Mária
1 Hódos Antal
1 Jámbor Mihályné
1 Katonka Sándor
1 Kéki Miklós András
1 Kelemen Miklósné
1 Mezei István Lajos
1 Nagy Jánosné
1 Nagy Sándorné
1 Nyakó Imre
1 özv. Nagy Lászlóné
1 Pálóczi Antalné
1 Pálóczi Gábor Miklós
1 Pálóczi Gáborné
1 Pálóczi Imréné
1 Ruszkai Jenő Jánosné
1 Stefanovich Elemér Imréné
1 Szabó Antal László
1 Szemes Gábor

1 Tokaji István Sándor
1 Tóth Lajosné
1 Török Imréné
1 Török József
1 Török László Miklós
1 Varga Ambrus
1 Zilai Lajosné

Gratulálunk a 2020. december 
hónapban Hajdúnánáson házas-
ságot kötött pároknak!
2  Dancs Regina 
    – Kovács Attila
2 Jóna Erika 
     – Dr. Székely András
2 Tar Klaudia 
      – Mónus Tamás
2 Vámosi Judit 
      – Hegedüs-Lukács Gábor
2 Zsadányi Lilla Judit
     – Göndör János Attila

Köszöntjük Hajdúnánás 
legifjabb lakóit!
3 Barna András
3 Gubányi Marcell
3 Nagy Botond

Anyakönyvi hírek Szelektív szállítási időpontok
Hajdúnánás

2021.

4220 Hajdúböszörmény Radnóti Miklós 1. sz.
Tel: 52/219-489

e-mail: ugyfelszolgalat@hhgkft.hu ; titkarsag@hhgkft.hu; web:www.hhgkft.hu

Hajdúnánás
Szelektív Bio
Sárga t. Barna t.
01.08.
02.05.
03.05.
04.02. 04.02.

04.16
04.30. 04.30.

05.14.
05.28. 05.28.

06.11.
06.25. 06.25.

07.09.
07.23. 07.23.

08.06.
08.21. 08.21.

09.03.
09.17. 09.17.

10.01.
10.15. 10.15.

10.29.
11.12. 11.12.

11.26.
12.10. 12.10.

Áthelyezett 
hulladékszállítási napok

2021. augusztus 20. (Péntek)    
helyett: 2021. augusztus 21. 
(Szombat)

Szállítási napokon a hulladékot 
reggel 6:00 óráig kérjük kihe-
lyezni a közterületre!

Hajdúsági Hulladékgazdálkodási 
Nonprofit Kft.
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FÉRFI KÉZILABDA NB II

Szilveszteri papucsok
Meggyőződésem, hogy nekem sze-
rencsésen ért véget a 2020-as év. 
Történt ugyanis, hogy Szilveszter 
napján délben még beszaladtam a 
közeli bevásárlóközpontba néhány 
apróságért, s mikor jöttem kifelé 
bevásárló kocsimmal, egy jól szi-
tuált középkorú úr megszólított.

- Ne haragudj már, de százas van 
a kocsidban?

- Igen-igen – válaszoltam kész-
ségesen.

- Akkor ne told már vissza! – 
mondta, s egy pénzérmét nyújtott 
felém.

- Rendben. – mondtam, hisz 
ez bevett szokás, de ekkor vettem 
észre, hogy kétszázas érme van a 
kezében.

- Máris adok vissza, van itt va-
lahol egy százasom – hebegtem, s 
lázasan kutatni kezdtem a pénztár-
cámban.

Ő viszont várt néhány másod-
percet majd intett a kezével, s el-
sietett.

- Hagyjad! – szólt még elmenő-
ben a válla fölött.

Félreértés ne essék, nem a „ha-
talmas” összegnek örültem, amit 
szinte nyertem (bár 12 éves ko-
romban valóban kincs lett volna 
ennyi pénz) hanem hogy pont 
ezen a napon. Ez jelent valamit. 
Vagy a jövő évre, vagy a mai nap-
ra. Otthon vigyorogva meséltem, 
milyen szerencse ért. A nejem azt 
mondta, hogy azért gondolom így, 
mert velem még sosem történt 
ilyen. Mindenesetre izgatottan 
vártam az éjfélt.

Késő délután megcsörrent a 
telefonom. A szomszédom volt a 
vonal végén. Kérlelt, ugyan men-
jek már át a gitárral – még így is 
csak nyolcan lennénk – egy kis 

hangulatot csinálni. Illedelmesen 
elkérezkedtem a feleségemtől s 
már rohantam is. Ahogy mondani 
szokták, nagyszerű társaság volt. 
Énekeltünk, daloltunk, koccint-
gattunk.

Szerencsére minden klappolt, 
időben hazaértem, a meglepetés 
csak másnap reggel ért. A felesé-
gem és a fiam nagy nevetve hívtak 
ki a teraszra, hogy magyarázzam 
már meg, hogyan került a küszö-
bünk elé egy idegen pár papucs. 
Bizony nem volt vicc. Több pár 
vastag papucs is van ilyenkor az 
ajtó előtt, de most ott árválkodott 
egy ismeretlen lábbeli is a lábtör-
lőnkön, mintha ő is azt kérdezné: 
„hogy kerültem én ide?” A legna-
gyobb baj az volt, hogy nem is ha-
sonlított egyetlen papucsunknak 
még csak az alakjára sem.

- Hol jártál te tegnap éjjel? – 

szögezte nekem a kérdést a párom 
mosolyogva.

Természetesen nagy nyomozás 
nem kellett a rejtvény megoldá-
sához. Csupáncsak az vigasztalt, 
hogy az én jó szomszédom a nejé-
vel talán éppen most az én papu-
csomat vizslatja az ajtójuk előtt és 
egymástól kérdezik:

- Hát ez, hogy került ide?

Kócsi Imre

Berettyó MSE - Kispályás Mű-
füves NKFT 24 - 34 (12 - 18)

Berettyóújfalu. Zárt kapu. Vezet-
te: Major, Tarnavölgyi. (december 
13.)
Kispályás Műfüves NKFT: TOR-
MA (kapus), BATA 10, Juhász 1, 
Bodogán, ÖTVÖS N 4, Kapusi 
1, Kiss 3. Csere: Balázs (kapus), 
ÖTVÖS T 6/1, Tupicza 2, Nagy-
Menyhárt 3, Harsányi 1, Ludnai 
1, Molnár 1, NYESTE 1. Edző: 
Madai Tamás
Hétméteres: 2/2, illetve 2/1. Kiállí-

tás: 8 perc, illetve 10 perc.
Madai Tamás: Egy feszült han-
gulatú mérkőzést játszottunk a 
Berettyó otthonában. Már az első 
perctől kezdve mindenki motivál-
tan, nagyon lelkesen játszott. Igazi 
csapatként minden játékos hozzá 
tudott tenni valamit a nagyarányú 
győzelemhez.

Ifjúsági mérkőzés: Kispályás Műfü-
ves NKFT – NYBSC-TVP 40 – 36 
(24 – 20)
Hajdúnánás: zárt kapu. Vezette: 

Oláh, Szikszay. (december 6.)
Kispályás Műfüves NKFT: Balázs 
(kapus), Ludnai 4, Nagy-Meny-
hárt 4/1, Bózsár 4, GÖNCZI 4, 
Ötvös T 7, MOLNÁR 8. Csere: 
Nyakó (kapus), RADÓ 5, Nagy 
L 4, Nagy Sz. Edző: Varga Gergő
Hétméteres: 1/1, illetve 2/1. Kiállí-
tás: 4 perc, illetve 2 perc. 
Varga Gergő: Az első perctől 
kezdve mi diktáltuk a mérkőzés 
ritmusát. Sikerült végig 3-4 gólos 
távolságon tartani az ellenfelet. A 
támadó játékunk kreatív és maga-
biztos volt, de a védekezés sajnos 
továbbra se működik úgy, ahogy 
szeretném. 

Ifjúsági mérkőzés: Berettyó MSE - 
Kispályás Műfüves NKFT 36 – 46 
(15 – 24)
Berettyóújfalu. Zárt kapu. Vezette: 
Borbély, Gyimesi. (december 13.)

Kispályás Műfüves NKFT: Balázs 
(kapus), Ludnai 2, Nagy-Meny-
hárt 6, JUHÁSZ 7, Ötvös T 6, 
MOLNÁR 13/1, PÉNTEK 5/1. 
Csere: Radó 4, Gönczi 3, Erdei. 
Edző: Varga Gergő
Hétméteres: 2/1, illetve 2/2. Kiállí-
tás: 10 perc, illetve 2 perc. 
Varga Gergő: Egy könnyű győ-
zelemmel zártuk a félévet. Gra-
tulálok a srácoknak, mindenki jó 
teljesítményt nyújtott ezen a mér-
kőzésen. Összességében elégedett 
vagyok a csapat féléves teljesítmé-
nyével. 

-kábé- 


