
A Rákosi-korszak éveinek 
nyitányát az az 1948. au-
gusztus 20-án, Kecskemé-

ten elmondott beszéd jelentette, 
amelyben a frissen megalakult 
MDP (Magyar Dolgozók Pártja) 
főtitkára, Rákosi Mátyás nem-
csak a kollektivizálás programját, 
hanem a kuláknak degradált kö-
zép- és gazdagparasztság üldözését 
is meghirdette. A gazdaság és a 
társadalom szovjetizálását célul ki-
tűző hatalom úgy ítélte meg, hogy 
a vidék erős gazdatársadalma nem 
nyerhető meg a termelőszövetke-
zeti mozgalom ügyének, így belső 
ellenségként, a nép ellenségeként 
tekintett rá és teljes megsemmisí-
tésére törekedett.

Kulákoknak a 25 holdon felüli 
birtokkal, illetve a 350 aranykoro-
nát meghaladó tiszta jövedelemmel 
rendelkező gazdákat tekintették. 
A klerikális reakciónak tekintett 
lelkészekkel, plébánosokkal együtt 
ők voltak a falvak, a vidék hagyo-
mányos vezetői, így megtörésük a 
hatalom legfontosabb céljai közé 

tartozott. A kuláknak minősülő 
parasztokat összeírták, s a „kulák-
listák” a szervezett állami fellépés 
legfőbb adminisztratív eszközei 
lettek. 1948-49-től különadókat 
vetettek ki rájuk, elvették gazda-
sági épületeiket, gépeiket. Ter-
meltetési kényszert vezettek be, 
amelyben meghatározták a vetés, 
a cséplés és az aratás pontos idejét, 
és a munkaigényesebb növényeket 
velük termeltették. A mintegy 71 
ezer kuláknak bélyegzett család a 
„falu népének veszett ellensége”, 
„báránybőrbe bújt farkas” lett. A 
kuláküldözés keretében jelentős 
vagyonok elkobzására is alkalom 
adódott. Összesen mintegy 65 
ezer lakóház és 16 ezer gazdasági 
épület került állami tulajdonba a 
„falusi osztályharc” jegyében. 

A népi demokrácia kegyetlen-
sége összekapcsolódott az egész 
agrárium szovjet típusú átalakí-
tásának tántoríthatatlan szán-
dékával. Vidéken, különösen a 
Hajdúságban az egyszerű embe-
rek gyakran konfrontálódtak a 
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hatalommal hol a beszolgáltatási 
kényszer, hol az erőszakos kollek-
tivizálás, hol a kuláküldözés mi-
att. A diktatórikus államszervezet 
válasza perekben, internálásokban 
és elhurcolásokban jelentkezett. A 
különböző típusú politikai perek 
gyakran irányultak egyszerű pa-
rasztasszonyok vagy gazdák ellen. 
A Rákosi-korszak legkeményebb 
évében, 1952-ben megyei szinten 
1260 bírósági eljárás indult kulá-
kokkal szemben, amivel Hajdú-
Bihar országosan második volt a 
megyék rangsorában, hiszen ennél 
több eljárásra (2390-re) csak a leg-
több gazdagparaszttal rendelkező 
Bács-Kiskun megyében került sor. 

Hajdúnánáson a kötelező be-
szolgáltatás már 1945-től jelentős 
terheket rótt az agrártársadalomra, 
de különösen 1949 márciusától, 
Oláh Imre, nádudvari csizmadia 
polgármesteri kinevezésétől, va-
lamint az 1950. októberi tanács-
választásokat követően, Porkoláb 
László 1953 márciusáig tartó ta-
nácselnöksége idején szabadult el 
az állami terror és a nyílt kulákül-
dözés a városban.

A súlyos adóterhek, a folya-
matosan növekvő beszolgáltatási 
kényszer, a „padláslesöprés”, a 
kiszabott büntetések a kuláknak 
degradált gazdákat fokozottan 
érintette, megkülönböztetésük 
érdekében az adóíveken és beszol-
gáltatási könyveken „K” jelzéssel 
utaltak származásukra. Hajdúná-
násra vonatkozóan egy 222 főt tar-
talmazó kuláklista maradt fenn. A 
tanácselnök a rendőrség bevonásá-
val maga is tevékenyen részt vett 
a kulákok zaklatásában, behozatta 
őket a tanácsházára, ahol bezárták, 
megverték, megkínozták őket. 

Több tragikus haláleset is történt, 
sokan közülük öngyilkosságba 
menekültek a megaláztatások elől.

Volt olyan női áldozat, aki azért 
akasztotta fel magát, mert attól 
rettegett, hogy férjét ismét bebör-
tönzik, és sosem látja viszont. Az 
egyik gazdát arra kényszerítették, 
hogy a számára ismeretlen do-
hánytermesztéssel foglalkozzon. 
Miután az aszály következtében 
a dohánypalánták jó része elhalt, 
megfenyegették őt is és a családját 
is, s ezért a kútba ölte magát.

Elhíresült eset volt a városban, 
amikor az egyik gazda birtokán 
a rendőrség házkutatást tartott, 
amelynek alkalmával a padlásról 
előkerült egy 9 mm-es pisztoly. 
A revolvert a városvezetés tudtá-
val maguk a rendőrök rejtették el 
a padláson. A fő cél az volt, hogy 
politikai kampányt indíthassanak 
a „fegyverrejtegető kulák” ellen, 
mivel a tanácselnök így szerette 
volna elérni, hogy Hajdúnánás 
elnyerje a „szövetkezeti város” cí-
met. A terv azonban nem sikerült, 
mivel az eset kitudódott. 

Volt egy első világháborús vete-
rán a városban, aki mankóval járt, 
és nem bírta elviselni az őt ért vá-
dakat, a nyilvános meghurcolást. 
Miután mindenétől megfosztot-
ták, még a tanyáját is el akarták 
kobozni. 1952. szeptember 20-án 
úgy döntött, hogy felgyújtja a ta-
nyát és az égő épületben akasztja 
fel magát. A tűzben életét vesztett 
gazda esete a legszörnyűbb halál-
esetek közé tartozik a városban.

A tanácselnök vezetésével mű-
ködő „kulákverő brigádok” több 
embert is megkínoztak Hajdúná-
náson. Az egyik idős gazdát bun-
dában kályhára ültették, majd az 

asztal alá kényszerítették, körben 
leültek, és úgy rugdosták a ma-
gatehetetlen embert. 1952. októ-
ber végén, a városházán az egyik 
gazdának a bajszát tépték ki, mi-
közben a gazdaasszonyt is bántal-
mazták. Mindketten öngyilkosok 
lettek később. 

1954-ben egy akkor 30 eszten-
dős hajadon ellen indult eljárás, 
aki özvegy édesanyjával élt közös 
háztartásban, és akinek a testvérét 
1944. november 3-án éjjel a várost 
megszálló szovjet csapatok begyűj-
tötték és polgári személyként ha-
difogságba hurcolták. Rövidesen 
megélhetésük is veszélybe került, 
mivel 1950-ben, a tulajdonukban 
lévő föld nagy része a tagosítás so-
rán állami tulajdonba került. 

A hatalommal való szembeke-
rülés egy közadótartozás miatt kö-
vetkezett be. Miután az édesanyjá-
val élő leány a lefoglalást többször 
megakadályozta, harmadjára már 
karhatalommal érkeztek a végre-
hajtók, és a behajtásból politikai 
ügy lett. A lefoglalás után bement 
a hajdúnánási tanácsházára, ahol 
panaszt tett és kifejtette, hogy a 
végrehajtás megakadályozása poli-
tikai okokból történt, mivel elvet-
ték a földjét és nem érdeklik a ren-
deletek. Nyíltan kijelentette, hogy 
számára csak az angol és amerikai 
felszabadulás elfogadható és a ké-
sőbbi eljárásokat is meg fogja gá-
tolni, mert arra neki különös po-
litikai okai vannak. Megemlítette 
testvére sorsát is és felszólította a 
hatóságokat, hogy haladéktalanul 
engedjék haza, mert 1953 őszén 
látni vélte a hajdúnánási rendőr-
ségen.

Az ügy felkeltette az állami szer-
vek figyelmét és izgatás vádjával 
eljárás indult a „dolgozó nép el-
lenségével” szemben. Főképp az 
államellenesnek minősített kije-

lentések, a népi demokrácia és Rá-
kosi bírálata keltette fel a bíróság 
figyelmét és nem pusztán a végre-
hajtás megakadályozása miatt lett 
komoly ügy az esetből. A vádlottat 
végül az mentette meg, hogy „el-
meállapota iránt kétség merült fel” 
és orvosszakértő bevonására került 
sor. Édesanyja elmondásából arra 
is fény derült, hogy testvére elhur-
colása annyira megviselte a leányt, 
hogy éjszakánként gyakran azzal 
ébresztette édesanyját, hogy nyissa 
ki az ajtót, mert a testvére hazajött 
és zörgeti az ablakot. 

A fent bemutatott esetek ki-
váló példái annak, hogy miként 
hurcolta meg, tette tönkre, vagy 
semmisítette meg vélt vagy valós 
ellenségeit a rendszer. A diktatú-
ra nem ismert kegyelmet, minden 
kritika, vagy a népi demokráciát, 
illetve annak vezetőjét becsmér-
lő vélemény főbenjáró bűnnek 
számított. A kuláknak bélyegzett 
dolgos parasztok üldözése a Rá-
kosi-korszak egyik legaljasabb 
cselekedete volt, hiszen a kemény 
fellépés és a hatalmas erőbedo-
bással folytatott pártpropaganda 
mögött világos gazdaságpolitikai 
célkitűzés, a kollektivizálás minél 
gyorsabb befejezése állt. Ennek 
érdekében egzisztenciákat tettek 
tönkre, becsületébe gázoltak ko-
rábban köztiszteletben álló gaz-
dáknak, bírságoltak, internáltak 
és bebörtönöztek ártatlan embe-
reket. Szenvedésük méltatlan, em-
bertelen és jogtalan volt, aminek 
a hátterében a szovjetizálás állt, 
így ők is a kommunizmus áldo-
zatainak tekinthetők. Emléküket 
kegyelettel megőrizzük.

Csiszár Imre, történész
Fotók: Girus Zsolt

akatona
Írógép
A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapjára készült műsort itt nézheti meg.

https://www.youtube.com/watch?v=PHceky1DDjQ
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Volt egy-
szer egy 
MAG, me-
lyet 2007 
őszén ül-
tettünk el, 
gondosan 
neve l tük , 
gondoztuk 

éveken át, míg szárba szökkent 
és gazdag terméssel ajándékozott 
meg bennünket.

A MAG, vagyis a Mintaként Al-
kalmazott Gondviselés megálmo-
dója és létrehozója Géczy Gábor 
fizikus volt. A MAGokat, ezeket a 
kis szervezeteket szétszórta szerte 
az országban, jutott belőle a hatá-
ron túlra, sőt még a tengeren túlra 
is.

A mi MAGunk fejlődését is 
nyomon követte és segítette Géc-
zy Gábor, hovatovább ő tartotta az 
első előadást is „Az égig érő fának, 

ha nem nő újra ága” címmel. 
Több mint 40 előadással, 2 ki-

állítással, 2 verses-zenés esttel és 
nagyjából fél tucat MAGházzal, 
vagyis játszóházzal büszkélkedhet-
tünk.

Számos segítőnk is akadt ebben 
az időszakban. Talán, a Kedves 
Olvasók közül többen emlékez-
nek a kitűnő TV riportokra, az 
egész estét betöltő előadások fel-
vételeire, az ezekkel kapcsolatos 
stúdióbeszélgetésekre, valamint 
az újságcikkekre, melyeket a helyi 
televízió és újság munkatársai ké-
szítettek nagy igyekezettel, színvo-
nalasan.

Az Ifjúsági Ház vezetői a mozi 
termet állandó helyszínként bizto-
sították számunkra.

Hogy mit jelentett számunkra a 
MAG és mit tanultunk belőle? Ta-
lán úgy foglalhatnám össze, hogy 
egy régi-új szemléletet és rálátást a 

teremtett világra. 
Az azóta eltelt években szá-

mos alkalommal tapasztalhattuk, 
mennyi mindent mondtak meg 
előre, jósoltak meg nagyszerű elő-
adóink. Hiteles, nagytudású em-
berek tárták fel előttünk páratlan 
magyar műveltségünket, a jövő 
lehetőségeit olyan módon, ahogy 
csak ritkán hallunk róla, legyen 
az népmese, őstörténet, önellátó 
gazdálkodás, rokon és testvér né-
peink, a magyar Szent Korona, 
népi gyógyászat, népművészetünk  
jelrendszere és még hosszan sorol-
hatnám. 

A MAG alkalmak egyik fő hoza-
déka a lelki és szellemi töltekezés 
volt. Sokan rátaláltak egy útra és 
nagy érdeklődéssel és lelkesedéssel 
indultak el rajta.

Előadásainkat a társadalom 
minden rétege és korosztálya lá-
togatta. Óvónők, tanítók, gazdag 

magyar műveltségünket továbbvi-
vő és a gyakorlatban is megvaló-
sító emberekké váltak. Szeretném, 
megemlíteni itt a teljesség igénye 
nélkül Pap Anitát, Ilyés Ilonát és 
Kelemen Juditot.

Néhány szót feltétlenül kell 
azokról a szülőkről is ejtenem, 
akik az előadáson hallottak hatá-
sára gyerekeiknek is továbbadták 
és adják ma is ezt a szemléletet és 
fontosnak tartották, hogy az ak-
kortájt induló néptánc tanításban 
gyermekeik részt vegyenek.

Géczy Gábor halálával szegé-
nyebbek lettünk egy nagyon elkö-
telezett szervezővel, aki önzetlenül 
és szeretettel segített mindenki-
nek. Ő maga is mag volt, aki fel-
áldozta magát azért, hogy mi to-
vább élhessünk. Emlékét őrizzük 
és életben tartjuk!

 Nagyné Józsa Beáta

A titokzatos korona
Mostanában szóbahoztuk né-
hányszor Bocskai István kirá-
lyi koronáját, melyet a török 
szultán ajándékaként 1605. 
november 11-én a Rákosmezőn 
helyezett a fejére Lala Mehmed 
pasa. Ez a fejék Magyarország 
második királyi koronája, ám 
amíg a Szent Koronát, ezer éves 
államiságunk megtestesítőjét 
az Amerikai Egyesült Államok 
1978-ban visszaadta a nemzet-
nek, a Bocskai-korona mindmá-
ig külföldön tartózkodik.
Volt még egy Bocskai-korona?

A Kedves Olvasók döntő többsé-
gében talán fel sem merült, hogy 
a Koronás Nagyúr, azaz Bocskai 
István rendelkezett egy másik kirá-
lyi koronával is. Történt ugyanis, 
hogy előbb a székelyek, majd az 
erdélyi szászok is Bocskai mellé 
álltak a szabadságküzdelmek ide-
jén. A Szászföld, élen Brassóval 
gyorsan átlátta, hogy a zsarno-
koskodó osztrák uralom egyben a 
protestantizmus kiirtását is jelenti, 
s arra a meggyőződésre jutottak, 
hogy politikai és vallási szabadság 
csak független erdélyi fejedelem 
alatt lehetséges. Éppen ezért a vá-

ros vezetése Fogaras bevételét kö-
vetően (1605. júliusában) hódola-
tát fejezte ki a Brassó felé közeledő 
Bocskainak. Ennek végső kinyilvá-
nítása végett pedig - egy nappal a 
Rákosmezőn átadott török korona 
után, azaz 1605. november 12-én - 
Brassó is megajándékozta Magyar- 
és Erdélyország fejedelmét egy 
újabb koronával. A város korábbi 
fővezére, Weisz Mihály és kísérete 
személyesen kereste fel az ekkor 
már Vácott tartózkodó Bocskait, 
hogy átadhassák „Ő Fölségének, 
mint Magyarország királyának” az 
egykori „rácz király” koronáját. 

A szemtanúk beszámolója
Bocskait az ország előkelőségei 
természetesen Vácra is elkísérték, 
köztük a hajdú hadak fővezére, 
Homonnai Drugeth Bálint, va-
lamint Kassa főbírója, Bocatius 
János is. Mivel az eseményről fel-
jegyzéseket készítettek, ezért, mint 
hiteles szemtanuktól tudjuk, hon-
nan is származott és milyen lehe-
tett ez az újabb korona. Figyeljünk 
előbb Homonnaira: „Az erdélyiek 
átadták Eő Fölségének a Rácz Des-
pota (uralkodó) Arany Koronáját, 
amely semmivel nem alábbvaló a 

Török Császár küldte Koronánál. 
Ugyanezen Rácz Király arany övét 
arany tollával (melldíszével) együtt 
peresentálták az erdélyiek.”

Újabb információval lát el ben-
nünket Bocatius, aki feljegyezte 
azt is, hogy „ez a korona valaha a 
szerbek és oláh királyé és fejedelméé, 
majd Báthory Zsigmondé volt. Ő tő-
le került a császáriak kezére és már 
sok éve Brassóban őrizték.”

Úgy gondolom, a fenti sorok a 
történelmi háttér további részlete-
zése nélkül is elegendő bizonysá-
gul szolgálnak ennek a koronának 
a létezéséről.

Talán megsemmisült a korona?
Nos, ez a rendkívül értékes korona 
eredetileg valószínűleg a bosnyá-
koké volt, melyet 1446-ban IV. 
Jenő pápa küldött a királyi koro-
názáshoz.

Hogy milyen lehetett valójában, 
nem tudjuk. Csupán annyiról tá-
jékoztatnak a források, hogy ezt is 
a kassai fejedelmi udvarban őriz-
ték. Bocskai István halálát követő-
en részt vett ez is a halottas menet-
ben Kassán, majd 1607. február 
19-22 között Gyulafehérváron is. 
„A szentegyházakban” felállított 
ravatalon is ott volt. A török koro-
nával együtt ugyanis Bocskai ko-
porsóján pihent a gyászszertartás 
alatt. Ezt követően azonban nem 
tudjuk mi történt vele. A török 
koronát magával vitte Homonnai 
Drugeth Bálint - mint Bocskai 
reménybeli örököse -, Sárospatak-
ra, a bosnyák koronának azonban 
nyoma veszett. Ez a titokzatos di-
adém talán meg is semmisülhetett. 
Csak reménykedhetünk abban, 
hogy egyszer mégis előbukkan.

Buczkó (Bosco) József
Stilizált bosnyák korona a nemzeti 
címerpajzsról. Szemléltető kép

Koronával és koronázási ékszerekkel 
trónoló bosnyák-rác (szerb) király 
(15. századi királyi viaszpecsét)
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Katonára mindig szükség van

Nem csökken az érdeklődés a 
katonai pálya iránt, az elmúlt 
évben közel 400 fő vállalt szol-
gálatot a seregben Hajdú-Bihar 
megyéből. A járványhelyzet még 
inkább rávilágított arra, hogy 
békeidőben is nagy szükség van 
a katonákra.
Egy évvel ezelőtt még senki sem 
gondolt arra, hogy csak maszkkal 
az arcunkon, megfelelő távolsá-
got tartva tartózkodhatunk egy 
légtérben társainkkal. A legfonto-
sabb fogalommá a védekezés vált, 
mellyel megóvhatjuk szeretteinket 
a koronavírustól. A járvány elleni 
védekezésben a Magyar Honvéd-
ség is számos területen vesz részt, 
közreműködnek például az intéz-
mények fertőtlenítésében, segítik 
a rendőrség munkáját és igyekez-
nek enyhíteni az egészségügyben 
dolgozók leterheltségén. A hivatá-
sos és szerződéses katonák mellett 
az önkéntes tartalékos állomány is 
aktív részt vállal ezekben a felada-
tokban. A járványhelyzet ellenére 
– vagy éppen amiatt – egyre töb-
ben jelentkeznek katonának. A je-
lenségről Nagy Zoltán alezredest, 
az MH Katonai Igazgatási és Köz-
ponti Nyilvántartó Parancsnokság 
2. Katonai Igazgatási Központjá-
nak parancsnokát kérdeztük.
 
- Hogyan tudná jellemezni a 
2020-as évet toborzás szem-
pontjából?
- A vírushelyzet miatt egy kihí-
vásokkal teli év van mögöttünk, 
szerencsére az elért eredmények 
azonban nem tükrözik a nehézsé-
geket. Folyamatos az érdeklődés a 

katonai pálya iránt, mely egyrészt 
az elmúlt évek munkájának kö-
szönhető – az emberek ismerik és 
elismerik a honvédek munkáját, 
tudják, hogy milyen lehetőségek 
vannak a haderőben. Másrészt 
megvan a szerepe a jelenleg zajló 
Honvédelmi és Haderőfejlesztési 
Programnak is, hiszen az emberek 
látják és érzékelik a stabilitást, az 
egyre bővülő juttatásokat, a mo-
dern technikai eszközöket. Ugyan-
akkor a társadalmi elismertséghez 
nagyban hozzájárul az is, hogy a 
katonák a jelenlegi járványhelyzet-
ben kézzelfogható segítséget nyúj-
tanak ott, ahol erre szükség van. 
Ezeknek az eredményeként tavaly 
majdnem 400-an választották a 
Magyar Honvédség valamelyik 
szolgálati formáját a megyéből.
 
- Melyek ezek a szolgálatformák, 
amelyekre várják az érdeklődő-
ket?
- A honvédség szinte mindenki-
nek tud alternatívát kínálni az 
élethelyzetének, motivációjának 
vagy végzettségének megfelelően. 
Azoknak a fiataloknak, akik az 
érettségi megszerzését követően a 
továbbtanulást választják, a Nem-
zeti Közszolgálati Egyetem Had-
tudományi és Honvédtisztképző 
Karát, illetve a Magyar Honvédség 
Altiszti Akadémián zajló „Acélkoc-
ka” képzést ajánljuk. Utóbbi egy-
éves, tanfolyamrendszerű képzés, 
amely már a tanulmányok ideje 
alatt is havi nettó 199 ezer forin-
tos fizetést, térítésmentes lakhatást 
és étkezést, valamint utazási hoz-
zájárulást jelent a résztvevőknek. 

Azok, akik azonnali munkalehető-
séget keresnek, a szerződéses kato-
nai szolgálatot választhatják. Vál-
tozatos, kiszámítható életpályát 
kínálunk jelentkezőinknek, ahol 
érettségivel, kezdő legénységi be-
osztásokban minimum bruttó 299 
ezer Ft-ot, érettségi nélkül bruttó 
255 ezer Ft-ot lehet keresni. A szá-
mos plusz juttatás közül kiemelhe-
tő, hogy a honvédség szerződéskö-
téskor 100 ezer Ft szerződéskötési 
díjat, családalapítási, iskolakezdési 
és lakhatási támogatásokat kínál, 
valamint nyugdíjpénztári hozzá-
járulást, kedvezményes üdülést, 
ingyenes egészségügyi szűrővizs-
gálatokat és sportolási lehetőséget 
is biztosít a katonák számára. Az 
Önkéntes Tartalékos Rendszer 
pedig azoknak szól, akik tanul-
mányaik, vagy meglévő munka-
helyük mellett szeretnének részt 
vállalni honvédelmi feladatokban. 
A tartalékos rendszer egyik eleme 
a kormány gazdaságvédelmi prog-
ramjának részeként létrejött speci-
ális önkéntes tartalékos szolgálat, 

amellyel a honvédség akár több 
ezer állás nélkül maradt embernek 
adhat átmeneti vagy hosszútávú 
munkalehetőséget.
 
- Hogyan tudnak az érdeklődők 
kapcsolatba lépni Önökkel?
- Idén éppen 20 éve annak, hogy 
Debrecenben, a Péterfia u. 58/a 
szám alatt megnyitotta kapuit a 
toborzó iroda, ahol személyes tá-
jékoztatást nyújtunk az érdeklő-
dőknek. A mostani járványhely-
zetben azt javasoljuk, hogy első 
körben személyes megjelenés nél-
kül lépjenek velünk kapcsolatba, 
az 52/314-200-as telefonszámon 
vagy a hajdu.toborzo@mil.hu e-
mail címen. Emellett sok hasznos 
és érdekes információ található a 
www.iranyasereg.hu és a www.
hadkiegeszites.hu oldalakon, va-
lamint az MH Katonai Igazgatási 
és Központi Nyilvántartó Parancs-
nokság Facebookon oldalán is.

hajdunanas.hu
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HIRDETMÉNY

A Nánás Pro Cultura Non-
profit Kft. programajánlója

Nőnap Március 8.
Idén rendhagyó módon online műsorral köszöntjük a hölgyeket. 
Megtekinthető 2021. március 9-én 19 órától a Hajdúnánási Televízió 
Heti+ című műsorában, és a Kéky Lajos Városi Művelődési Központ 
facebook oldalán.

Városfelfedező Játék 1848/1849
Vegyen rész a március 15-i Városfelfedező Játékunkon. Feladatlapunk 
segítségével járja be a város megfelelő utcáit, ahol megtalálja a kérdőív 
második részének megfejtéseit. 

Játék ideje: 2021. 03.01-03.12. 
Sorsolás: 2021. 03. 16. 

Feladatlap papír alapon a Kéky Lajos Városi Művelődési Központ in-
formációjában kérhető, vagy online formában a művelődési központ 
facebook oldalán található.

Anyakönyvi hírek

Köszöntjük Hajdúnánás 
legifjabb lakóit!

3 Hágen Zoltán
3  Oláh László

Hajdúnánás 
Városi Önkormányzat

pályázatot hirdet
sírásó 

munkakör betöltésére.

A munkaviszony időtartama:
határozatlan idejű jogviszony 
                        
Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4080 Hajdú-
nánás, Liliom utca 1. 

A munkakörbe tartozó, illetve a 
vezetői megbízással járó lénye-
ges feladatok:
Kijelölt sírhely kiásása, behanto-
lása, temetés után a sírok közötti 
hely rendberakása. Halottszállí-
tásban való aktív részvétel, rava-
talozás, a halott szállító járműbe 
történő elhelyezése, virágok, ko-

szorúk kiszállítása. Temető terü-
letén fűnyírás, szemételtakarítás, 
téli hónapokban hóeltakarítás, 
síkosságmentesítés. 

Pályázati feltételek:
- 8 általános iskolai végzettség
- B kategóriás jogosítvány, 
- Büntetlen előélet 
- Magyar állampolgárság 
- Cselekvőképesség 

A pályázat elbírálásánál előnyt 
jelent:
- Temetkezéssel kapcsolatos - Leg-
alább 1-3 év szakmai tapasztalat, 

A pályázat részeként benyújtan-
dó iratok, igazolások:
- A pályázó szakmai életútját be-

mutató önéletrajz 
- Iskolai és szakmai végzettséget 

igazoló bizonyítványok másolata 
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági 

erkölcsi bizonyítvány 

- Nyilatkozat arról, hogy a pályá-
zati anyagában foglalt személyes 
adatainak a pályázati eljárással 
összefüggő kezeléséhez hozzájá-
rul. 

A munkakör betölthetőségének 
időpontja:
A munkakör legkorábban 2021. 
március 10. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 
2021. március 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan 
további információt Nagy-Gon-
da Nikoletta nyújt, a 52/381-
411/173 -as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának 
módja: 
• Postai úton, a pályázatnak a Haj-

dúnánás Városi Önkormányzat 
címére történő megküldésével 
(4080 Hajdúnánás, Köztásaság 

tér 1.). Kérjük a borítékon fel-
tüntetni a munkakör megneve-
zését: Sírásó. 

• Személyesen: Hajdúnánás Vá-
rosi Önkormányzat (4080 Haj-
dúnánás, Köztársaság tér 1.) 
Nagy-Gonda Nikoletta- Város-
fejlesztési és Üzemeltetési Iroda

A pályázat elbírálásának módja, 
rendje:
Az intézmény döntéséről a pályá-
zók értesítést kapnak. 

A pályázat elbírálásának határ-
ideje: folyamatosan

A munkáltatóval kapcsolatos 
egyéb lényeges információ:
A pályázati eljárás eredménytelen-
né nyilvánításának jogát fenntart-
juk.
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Szép Magyar Beszéd 2021

Péchy Blanka színművésznő az 1960-as években Kazinczy Ferencről el-
nevezett díjat hozott létre. A kitüntetést olyan színművészeknek, média-
szereplőknek, pedagógusoknak ítélték oda, akik sokat tettek a magyar 
nyelv ápolásáért. A színművésznő halálát követően létesített Kazinczy-
díj Alapítvány tovább folytatta, bővítette ezt a hagyományt és 1977 óta 
általános iskolások is részt vehetnek a Szép magyar beszéd elnevezésű 
többfordulós versenyen, melynek célja, hogy a magyar nyelv ápolása 
érdekében igényes, kulturált és kifejező magyar beszédre ösztönözze a 
fiatalokat.

Intézményünk 1991-ben csatlakozott a kezdeményezéshez és azóta 
minden évben megrendezi városi és városkörnyéki fordulóját, melyen a 
hajdúnánási, polgári és görbeházi iskolák két korcsoportban (5-6. osz-
tály, 7-8. osztály) vesznek részt.

A résztvevőknek két prózai szöveget kell felolvasniuk, melyek kizá-
rólag 20-21. századi, magyar irodalmi vagy igényes köznyelven megírt 
írások lehetnek. 

„Van-e a népnek kedvesebb valamije, mint a nyelve?
Benne él egész gondolatvilága, múltja, története, 

hite, életalapja, egész szíve, lelke.”
/Johann Gottfried Herder, német író/ 

Nem tartalmazhatnak párbeszédet, sem régies, sem tájnyelvi, sem ke-
véssé ismert idegen szavakat. 

Idén rendhagyó módon, online került megrendezésre a szépkiejtési 
verseny, melyen az 5-6. osztályos korcsoportban ezúttal 7 diák, a 7-8. 
osztályos korcsoportban pedig 5 tanuló mérte össze tudását.

Most is, mint minden éveben, a verseny két fordulóból állt. Az első 
fordulóban egy szabadon választott, jól begyakorolt szöveg, a második 
fordulóban pedig egy a Kazinczy-díj Alapítványi Bizottság által kijelölt 
kötelező, ismeretlen szöveg felolvasása volt a feladat.

A szabadon választott írás felolvasását előzetesen, a kötelezőét pedig a 
szöveg megkapásától számított meghatározott időn belül kellett bekül-
deniük a versenyzőknek, videó formájában. 

A zsűri tagjai: Korompainé Mocsnik Marianna magyar szakos peda-
gógus, Koroknai Zoltán magyar-történelem szakos pedagógus és Szab-
óné Mezei Etelka nyugalmazott könyvtáros voltak.

A beérkezett videókat a zsűri megtekintette és február 12-én egy onli-
ne konferencia során értékelte az előadásokat és meghozta döntését, az 
alapítvány által magadott szempontoknak megfelelően. 

A felolvasóknak a szövegértés, szöveghűség, hangvétel, hangképzés, 
hangsúlyozás, szünettartás és a természetes beszéd területén kellett 
helytállniuk.

A 7-8. osztályos korcsoport 1. helyezettje Varga Hanna, a Kőrösi Cso-
ma Sándor Református Gimnázium 8. osztályos tanulója lett.

Gratulálunk és sok sikert kívánunk neki a kisújszállási fordulóhoz! 
Ezúton is köszönjük a zsűritagok, valamint minden résztvevőnek: a 

felolvasóknak, a felkészítő pedagógusoknak, a segítő családtagoknak a 
munkáját!

Rékasiné Zágonyi Margit

Beporzók napja

Március 10. a beporzók napja, amely 2018-ban egyetemi hallgatók és 
oktatók kezdeményezésére jött létre. Ezen a napon országszerte a múze-
umok is igyekeznek rendezvényekkel, programokkal felhívni a figyelmet 
a rovarok fontosságára.

A beporzók, többek között a méhek biztosítják a földi ökoszisztémát, 
fontos szerepük van az emberiség fennmaradásában.  Az utóbbi években 
azonban a kutatók tömeges pusztulásra lettek figyelmesek, amely a klí-
ma változására és az ipar terjeszkedésére vezethető vissza. Aprónak tűnő 
dolgokkal bárki hozzájárulhat fennmaradásukhoz, például ültessünk vi-
rágot, vásároljunk mézet helyi termelőktől vagy készítsünk rovarhotelt.

A városban járva-kelve érdemes néha felfelé nézni, az épületeket meg-
csodálni. Így válik láthatóvá, hogy a Helytörténeti Gyűjtemény épületé-
nek oromzatát 11 darab méh alakú gipsz stukkó díszíti. De miért pont 
méhek? A méhek gyűjtögető életformájukból kiindulva már az ókor 
óta a takarékosság egyetemes jelképének számítanak, ebből kifolyólag a 
hazai takarékpénztári mozgalom szimbólumává váltak. A Múzeum épü-
lete a XIX. század végén pontosan ezt a célt szolgálta, mivel építtetője az 
1870-ben szerveződött Hajdúnánási Takarékpénztár RT. volt.

Kalóz Fruzsina

Képen: Varga Hanna

Képen: A zsűri tagjai, online megbeszélésen.
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06 80 900 368

Tér fél – Vissza a forráshoz...
Jó ideje nem elvárás már sem ma-
gunktól, sem másoktól, hogy visz-
szamenjünk a forrásig, az eredetig, 
ha valamihez adjuk a nevünket, 
érzelmeinket vagy esetleg véle-
ményt alkotunk bármiről.

Így van ez az ünnepekkel is. 
Megszokunk valamit és visszük 
tovább akkor is, ha nem tudjuk a 
történetét vagy keletkezési körül-
ményeit.

Amikor a Kedves Olvasó ta-
lálkozik ezzel az írással, csak pár 
nappal leszünk a nemzetközi nő-
nap előtt. Jó hír, hogy állítólag 
a rendszerváltás után a nőnap 
elvesztette politikai tartalmát és 
egy kedveskedő, virágajándéko-
zó ünneppé vált. Ha ez így van, 
akkor érdemes elgondolkoznunk 
azon, hogy visszatérjünk-e a mi 
tiszta női forrásunkhoz, Gyü-
mölcsoltó Boldogasszony napjá-
hoz? A válasz reményeim szerint: 
IGEN

Az egyik ünnep nemzetközi, 
míg a másik egyetemes. Termé-
szetesen, az utóbbi magasabb 
szinten működik és fejti ki hatá-
sát. Nézzük meg közelebbről ezt 
a két ünnepet! Március 8. és már-
cius 25. Bár a hónap ugyanaz, a 
két időpont között minőségileg 
sokkal nagyobb a távolság, mint 
amit naptári napokban megszám-
lálhatunk.

Március 8. Ez az évkör legener-
giaszegényebb időszaka. Ekkor 
már minden tartalékot felél az 
összes élőlény. Még a halakban 
vagyunk. Várjuk a tavaszt, de az 
még nem jön el ekkorra.

Március 25- e már a kosban 
van, csillagászatilag is túl vagyunk 
a tavaszi napéjegyenlőségen. Az 
élet robbanásszerűen elindul, 
megújult erővel. Ezt mindenki ta-
pasztalhatja saját magán, állatain, 
növényein. Minden feléled.

Mint az közismert, ezen a na-

pon kapja az angyali üdvözletet 
Szűz Mária Gábriel arkangyaltól, 
miszerint gyermeke fog születni, 
akit Jézusnak hívnak majd.

Az eszmeiséghez tartozik egy 
szokásrend, a gyümölcsfa oltás, 
mely lényegét tekintve ugyanazt 
jelenti, mint a fogantatás. Ahogy 
mondani szoktuk, úgy fent, mint 
lent. 

A nőnap esetében ez nincs meg. 
Ez egy mesterségesen létrehozott 
ünnep, melynek a hátterében fe-
minista mozgalmak, Clara Zetkin 
és számos baloldali, internaciona-
lista pártfogó állt. Leginkább Cla-
ra Zetkinnek tulajdoníthatjuk ezt 
a napot, aki 1921 és 1933 között 
a Komintern vagyis a Kommunis-
ta Internacionálé végrehajtó bi-
zottságának volt a tagja és egyben 
Sztálin hű segítője is.

Ennek az ünnepnek a kapcsán 
nem beszélhetünk női minőség-
ről, bár benne van a nevében, 

azonban sem a természet adta 
lehetőségek, sem az eszmeiség te-
kintetében nem indul meg az élet. 
Nincs jelen az élő minőség. 

Gyümölcsoltó Boldogasszony 
napjával méltón és tisztelettel ün-
nepelhetjük a lányokat és asszo-
nyokat, minden segítséget meg-
kapunk hozzá.

Persze erre sokan azt mondják, 
hogy én már megszoktam a nőna-
pot, kedves nekem és nem érdekel 
Boldogasszony, mert nem vagyok 
vallásos. Természetesen, ezt bárki-
nek jogában áll gondolni.

Ez az ünnep azonban azt is szol-
gálja, hogy emlékeztessen ben-
nünket arra, mennyire fontos a 
megfogant élet és ebből követke-
zően milyen csodálatos a megszü-
letett élet.

Ha Jézus Krisztus születését el-
fogadjuk és ünnepeljük, ne utasít-
suk el a fogantatását sem.

Nagyné Józsa Beáta

Varrodai munkára keresünk
szakképzett és munkatapasztalattal

rendelkező VARRÓ, VASALÓ munkavállalókat.
Hosszú távú, bejelentett 8 órás munkaviszony.

Nettó alapbér: garantált szakmunkás bérminimum
146.000 Ft+teljesítménybér.

Információ és személyes találkozó egyeztetése: 
+36 30 482 50 57

Álláshirdetés
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NŐI KÉZILABDA NB/I 
Hajdúnánás SK – Pénzügyőr SE 
21 - 18 (11 - 10) 
Hajdúnánás. Zárt kapu. Vezette: 
Sándor, Szabó. (február 20.) 
Hajdúnánás SK: Kozma T (ka-
pus), KARACS, PETROVICS 
5/1, KELEMEN, SZABADOS 
3, TAR L 4, POÓR 3. Csere: 
KISS, HADAS (kapusok), VÁ-
MOSI 5/3, ZIHOR, OSVAI 1, 
CSERŐS, KOZMA K, ZELIZI. 
Edző: Molnár András
Hétméteres: 4/4, illetve 5/3. Kiállí-
tás: 14 perc, illetve 8 perc.
Molnár András: Óriási erőket 
mozgósítottunk a győzelem ér-
dekében. Az utóbbi hetekben is 
küzdöttünk, de ma okosan is tud-
tunk játszani. Azt gondolom a 18 
kapott gól, magáért beszél. Gratu-
lálok a lányoknak. 

NŐI KÉZILABDA 

Ifjúsági I. osztály Kelet: Hajdúná-
nás SK – Dunakanyar KA 18 – 33 
(11 – 12)
Hajdúnánás. Zárt kapu. Vezette: 
Tóth Gábor Tamás, Tóth István. 
(február 20.)
Hajdúnánás SK: RESZEGI (ka-
pus), Szögi, Weibli 2, KÓNYA 
5/2, Ofra 1, Veres 1, Cseke 3. Cse-
re: Hadas (kapus), Nagy, BALO-
GH 4, Lakatos 1, Czap, Murvai 
1, Papp, Mile, Zagyva. Edző: Jenei 
Tamás Tibor
Hétméteres: 3/2, illetve 3/1. Kiállí-
tás: 6 perc, illetve 6 perc.
Jenei Tamás Tibor: A mérkő-
zéstől azt kaptam, amit előzete-
sen vártam egészen a 40. percig. 
Sok futás és ütközés jellemezte a 
mérkőzést. A második félidőben 
feljavult az ellenfelünk védekezése 
és kapus teljesítménye is, mi pe-
dig nem találtuk rá a megoldást. 
Ami az első félidőben működött, 
azt a másodikban már nem tudtuk 
olyan pontosan kivitelezni. Sajnos 
4-5 gólos hátrányban visszaesett a 
koncentrációnk és sorra szórtuk 
el a labdákat és hoztuk lehetetlen 

helyzetbe a kiválóan védő kapu-
sunkat.
Ifjúsági I. osztály Kelet: Hajdúná-
nás SK – DVSC SCHAEFFER 19 
– 29 (9 – 13)
Hajdúnánás. Zárt kapu. Vezette: 
Gulybán, Juhász. (február 23.)
Hajdúnánás SK: Reszegi (kapus), 
Szögi 1, Kónya 2/1, LAKATOS 
7/3, Ofra 1, Veres, Cseke. Csere: 
Hadas (kapus), Nagy E 3, Balo-
gh 1, Czap, MURVAI 2, Papp 2, 
Mile, Zagyva. Edző: Jenei Tamás 
Tibor
Hétméteres: 4/4, illetve 7/3, Kiállí-
tás: 8 perc, illetve 6 perc.
Jenei Tamás Tibor: A lányoktól 
azt kértem a mérkőzés előtt, hogy 
megfontoltan támadjunk és csök-
kentsük le minél jobban az eladott 
labdáink számát. Az első félidő so-
rán a beállók elleni védekezésünk 
hagyott kívánni valót maga után, 
de ahogy mentünk bele a mérkő-
zésbe, úgy fejlődtünk ezen a téren. 
A második félidő elején a támadó 
játékunk pontatlan volt, emiatt 
kialakult egy nagyobb különbség a 
két csapat között. A csapatban volt 
tartás és végig küzdöttünk és pró-
báltuk csökkenteni a különbséget.

Eszerházy SC - Hajdúnánás SK 
29 – 24 (16 - 14) 
Eger. Zárt kapu. Vezette: Gáspár, 
Vörös. (február 13.) 
Hajdúnánás SK: Kozma T (ka-
pus), Karacs 6, Vámosi 6, Petro-
vics 9/4, Kelemen 1, Tar L 1, Poór. 
Csere: Kiss (kapus), Zelizi, Zihor, 
Szabados, Kozma K, Cserős, Os-
vai 1. Edző: Molnár András
Hétméteres: 4/4, illetve 5/4. Kiállí-
tás: 4 perc, illetve 12 perc.

  -kábé-

FÉRFI KÉZILABDA NB II
Kispályás Műfüves NKFT – 
HSE-Hungarospa Nádudvar 19 
- 18 (10 - 8)
Hajdúnánás: zárt kapu. Vezette: 
Móré, Pásztor. (február 14.)
Kispályás Műfüves NKFT: TOR-
MA (kapus), Kiss 4/1, Nyeste, 
KELEMEN 2, BODOGÁN 1, 
Ötvös N 3, Kapusi 2. Csere: Ba-
lázs (kapus), Ötvös T 4, Juhász 
2, Harsányi 1, Tupicza, Molnár, 
Nagy-Menyhárt, Ludnai. Edző: 
Madai Tamás
Hétméteres: 2/1, illetve 2/1. Kiállí-
tás: 2 perc, illetve 4 perc.
Madai Tamás: Mind a két csapat 
nagyon sok hibával játszott. Ren-
geteg technikai hiba és kihagyott 
ziccer jellemezte az egész mérkő-
zést. A védekezésünk azonban na-
gyon rendben volt, ennek köszön-
hetően tudtuk itthon tartani a két 
pontot.

Ifjúsági mérkőzés: Kispályás 
Műfüves NKFT – Nádudvar 30 
– 26 (18 – 13)
Hajdúnánás: zárt kapu. Vezette: 
Katona, Maródi. (február 14.)
Kispályás Műfüves NKFT: BA-
LÁZS (kapus), LUDNAI 2, Nagy 
L 2, Bózsár 1, Juhász 6, Ötvös T 8, 
Molnár 4. Csere: Gönczi 3, Radó 
4, Nagy Sz, Péntek, Nagy-Meny-
hárt. Edző: Varga Gergő
Hétméteres: 1/0, illetve 7/4. Kiállí-
tás: 6 perc, illetve 2 perc. 
Varga Gergő: Végig irányítottuk 
a meccset. Így egy dobogóra esé-
lyes csapatot sikerült legyőzni. A 
srácok fegyelmezetten azt csinál-
ták a pályán, amit kértem tőlük. 
Balázs Tamás remekelt a kapuban 
és a védelem is a helyén volt, ami-
kor kellett. Gratulálok a fiúknak, 
remélem, ezzel megalapoztunk a 
tavaszi sikereinknek! 

Kazincbarcikai KSE - Kispályás 
Műfüves NKFT 31 - 31 (11 - 19)
Kazincbarcika: zárt kapu. Vezette: 
Major, Tarnavölgyi. (február 20.)
Kispályás Műfüves NKFT: TOR-

MA (kapus), KISS 6, NYESTE, 
KELEMEN 3, Tupicza 2, Ötvös 
N 1, KAPUSI 7/1. Csere: Balázs 
(kapus), ÖTVÖS T 7, Juhász 2, 
Harsányi 2, Molnár 1, Ludnai, 
Kovács. Edző: Madai Tamás
Hétméteres: 4/4, illetve 2/1. Kiállí-
tás: 8 perc, illetve 10 perc.
Madai Tamás: Egy nagyon jó csa-
pat otthonából sikerült egy pon-
tot elhoznunk. Az első félidőben 
a remek védekezésünk, gyors gól-
jaink azt eredményezték, hogy egy 
nagyobb előnyt sikerült kiépíteni. 
A második félidőben sajnos a sok 
kiállítás és a döntő pillanatokban 
hozott rossz döntések miatt “csak” 
egy ponttal tértünk haza.

Ifjúsági mérkőzés: Kazincbar-
cikai KSE - Kispályás Műfüves 
NKFT 36 – 29 (21 – 15)
Kazincbarcika: zárt kapu. Vezette: 
Dohány, Harsányi. (február 20.)
Kispályás Műfüves NKFT: Ba-
lázs (kapus), Ludnai 2, Nagy Sz 
1, Bózsár 4, Juhász 1, Ötvös T 7, 
Molnár 4. Csere: Gönczi 1, Radó 
3, PÉNTEK 6. Edző: Varga Gergő
Hétméteres: 5/3, illetve 1/0. Kiállí-
tás: 4 perc, illetve 2 perc. 
Varga Gergő: Kis létszámmal utaz-
tunk egy dobogóra esélyes ellenfél 
otthonába. Sajnos nem sikerült 
nyernünk, de nagyon motiváltan 
játszottunk a nagyobb különbség 
ellenére is. A fiatalok jól szálltak be 
a meccsbe és felszabadultan tették 
a dolgukat a pályán. 

-kábé- 

A Hajdúnánási Újság következő 
számának megjelenése:
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