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Ünnepi gondolatok március 15-e alkalmából

Kedves Hajdúnánásiak!
Tisztelt Ünneplő Közösség! 

Március tizenötödike van. Ezen a 
napon minden évben az 1848/49-
es forradalom és szabadságharc 
hőseire emlékezünk. Azokra a 
forradalmárokra, akik között sok 
nánási is volt. A március 15-i for-
radalom híre március 23-án érke-
zett el a városba, amelynek lakói 
kitörő örömmel fogadták a 12 
pontot. Április 10-én megtudta 
Hajdúnánás lakossága azt is, hogy 
független, felelős kormány alakult 
és április 16-án a Városháza előtt 
az áprilisi törvények tartalmát is 
megismerhették a helyiek. Ettől 
kezdve a város elkötelezte magát 
a forradalom és a szabadságharc 
ügye mellett. Nemzetőrség ala-
kult, amelybe önként csatlakoztak 
a nánásiak.

Ütközetben először 1848. ok-
tóber 30-án, Schwechatnál vettek 
részt városunk lakói. Móga János 
altábornagy Bécs melletti veresége 
Windisch-Grätz cs. és kir. altábor-
nagytól azonban csak a szabadság-
harc elhúzódását jelentette. 

1848. július 11-én Kossuth elő-
terjesztésére az országgyűlés 200 

ezer újoncot ajánlott fel a haza 
védelmére, amelyből 1017 hon-
véd jutott a Hajdúkerületre, azon 
belül 214 honvéd Nánásra. Az 
augusztusban folyó toborzás ered-
ményeként így jött létre az 52. 
zászlóalj. A hajdúzászlóalj eleinte 
Kassa környékén harcolt Franz von 
Schlik tábornok ellen. Részt vett a 
szolnoki csatában (1849. március 
5.), Budavár elfoglalásánál (1849. 
május 21.), majd Komáromban, 
Klapka György mellett tartott 
ki egészen a vár átadásáig (1849. 
szeptember 27.)

1848 őszén elkezdték szervez-
ni a Bocskai huszárezredet is. A 
Bocskai-huszárok Debrecenben 
kaptak kiképzést, majd egy részük 
a Szepesség irányába ment, másik 
részük Szeged körül harcolt, de a 
főerők Pest irányába vonultak és 
ott voltak Budavár visszavételé-
nél. Végül a komáromi harcokban 
küzdöttek Komárom megadásáig 
és a városból magukkal vitt eredeti 
Bocskai-zászló is itt veszett el.

1849 tavaszán alakult meg a 
hajdúvárosok honvédeit tömörítő 
53. zászlóalj, amely előbb Nagyvá-
radra, majd Abrudbányára vonult 
be. Ezt követően Gyulafehérvár 
ostrománál (1849. április) har-
coltak, hogy később Bem József 
utasítására Szászsebesnél csatla-
kozzanak Bem főerőihez. Ezt kö-
vetően Bem seregében küzdöttek a 
nánásiak. Miután 1849. augusztus 
9-én Temesvárnál súlyos vereséget 
szenvedtek Haynautól, a szabad-
ságharc sorsa megpecsételődött. 
Az 53. zászlóalj a csata után is kö-
vette Bemet Jófőre (Hunyaddob-
ra), majd a Hunyad vármegyei 
Lesnyeken táborozott le. Itt érte 
őket a világosi fegyverletétel híre. 
A nánásiak hősies helytállását a 
császári hatalom kemény megtor-

lással bosszulta meg, s az egykori 
honvédek, különösen a tisztek el-
len hajtóvadászat indult.

Városunk szabadságszeretete 
és a nánási hajdúk hősiessége az 
1848/49-es forradalom és szabad-
ságharc alatt ismét feltündökölt. A 
nemzeti függetlenséghez való ra-
gaszkodás és a szabadság tisztelete 
azóta is közösségünk alapértékei. 
Mikor megkaptam azt a megtiszte-
lő lehetőséget Polgármester Úrtól, 
hogy az idei március 15-i ünnepi 
beszédet én tarthatom, azon kezd-
tem el gondolkodni, hogy vajon 
mit üzen, mit jelent számunkra, 
fiatalok számára ez a nap? Miben 
más a márciusi ifjak ünnepe, mint 
a többi nemzeti ünnep? Mi az, ami 
először eszébe juthat az ifjúságnak 
ezzel kapcsolatban, a történelem 
órákon tanultak, a kokárda, Petőfi 
és a Nemzeti Dal mellett?

Úgy gondolom talán az összes 
nemzeti ünnep közül ez az, ami 
hozzánk, fiatalokhoz a legköze-
lebb áll. Van egyfajta személyes 
kötődés, ami minket a márciusi 
ifjakhoz köt. Már egészen fiatal 
korban, az általános iskolában is 
megfigyelhető a gyermeki lelkese-

dés március 15-e kapcsán, ezen a 
napon ugyanis a fiatalság megmu-
tatta erejét, tenni akarását és kezé-
be vette a nemzet sorsát.

Talán ez volt az első olyan nagy 
jelentőséggel bíró és komoly ered-
ményeket elérő nemzeti meg-
mozdulás, ami a fiatalok összefo-
gásából született. Az 1848/49-es 
forradalom és szabadságharc egy-
ségbe tömörítette, összekovácsol-
ta a nemzetet, amely megmutatta 
valódi erejét. Nemzetünk későbbi 
történelme során többször merí-
tett erőt 1848-ból, ami a szabadság 
és a függetlenség szimbóluma lett.

„Márciusi Ifjak”. Sokan ismerik 
a kifejezést, azonban csak kevesen 
tudják, hogy a márciusi ifjak so-
raiban 18 év alatti forradalmárok 
is harcoltak. Bár túlnyomó részük 
huszonévesekből állt, akadtak 
köztük idősebbek és fiatalabbak 
is. Sokan voltak, akik úgy dön-
töttek, hogy összefogva más kor-
osztályokkal, készek harcolni is 
azért, hogy a nemzet sorsa jobb-
ra forduljon. Mertek tenni azért, 
hogy olyanná formálják a környe-
zetüket, amit élhetőbbnek hittek, 
még akkor is, ha az akkori körül-

akatona
Írógép
Lakatos Ádám ifjúsági polgármester beszéde itt nézhető meg.

https://www.facebook.com/televizio.hajdunanasi/videos/3620092414782996
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Gazdaságfejlesztési mérföldkövek

Hajdúnánáson az utóbbi évek-
ben jelentős beruházások, fej-
lesztések valósultak meg, de 
igazi nagy áttörés foglalkoz-
tatás, gazdasági erő növelése 
szempontjából nem volt jelentős 
mértékű, a város minden erőfe-
szítése ellenére. Ebben a folya-
matban azonban 2020-ban éles 
fordulat következett be, amely 
óriási lehetőségeket biztosíthat 
Hajdúnánás és lakói számára. 

Hogy pillanatnyilag mi min-
dennel is számolhat városunk 
erről beszélgettünk Szólláth Ti-
bor polgármesterrel egy március 
eleji napon. 
- Polgármester Úr, akik az elmúlt 
napokban a Polgári útfélen jártak, 
meglepődve vették észre, hogy a több 
mint két évtizede elhagyatott Tungs-
ram gyártelepén megindult az élet. 
Mi történt?
- A Debreceni Egyetem és a Tungs-
ram Csoport közös kutatás-fejlesz-
tési programja keretében egy ún. 
vertikális farmot alakítanak ki, 
amely komoly tudományos mű-
helymunkáknak is helyet adhat 
majd, hiszen a megvalósuló be-
ruházás az egyetem egyfajta kihe-
lyezett tanszékének is tekinthető. 
Természetesen ebben a folyamat-
ban a város mintegy multipliká-
tor vesz részt és lehetőségeihez 

mérten minden segítséget megad 
ahhoz, hogy ezen a jelenleg elva-
dult, elhagyatott telephelyen is-
mét megindulhasson a termelés, 
mégha teljesen más formában is 
mint egykoron. A vertikális far-

mon ugyanis izzószálak húzása he-
lyett a legújabb növénytermesztési 
technológiával termesztenek majd 
zöldségféléket, elsősorban paradi-
csomot, gyógyászati célú felhasz-
nálásra. A folyamatban igen fon-

mények között ez életük kockáz-
tatásával is járt. 

A szinergia többlet elmélete sze-
rint egy csoport tudásának összes-
sége mindig magasabb a benne lévő 
egyének tudásának összességénél. 
Ezt azért tartom fontosnak kiemel-
ni, mivel hivatásomból adódóan az 
elmúlt közel 4 évben saját magam 
is megtapasztaltam az összetartás 
erejét, a tenni akarás fontosságát. 
Az 1848/49-es forradalom és sza-
badságharc egy olyan történelmi 
esemény, amely kiváló példáját 
mutatja annak, hogy mire képes 
egy nemzet, ha egyesíti erejét.

Úgy gondolom ma, amikor nem 
csak nemzetünk, hanem az egész 

világ egy viszontagságokkal teli 
időszakkal néz szembe, március 
15. emléke különösen fontos ta-
nulságokkal szolgálhat számunkra. 
A márciusi ifjak üzenete az össze-
fogás, a kitartás és a tenni akarás 
erejét, a nemzeti függetlenség és a 
szabadság szeretetét, valamint egy-
más megbecsülését hirdeti.

Véleményem szerint a jelenlegi 
helyzet is jól mutatja, hogy akár-
csak 1848-ban, ma is, szükség 
van nemcsak a fiatalok, hanem az 
egész nemzet összefogására, mert 
hosszú távon csak így érhetünk el 
jelentős eredményeket. Nagyon 
fontos, hogy tanuljunk a múlt 
kihívásaiból, őseink bátorságából, 

és a történelmi tapasztalatokat 
felhasználva merjünk mi is tenni 
közösségünk jelenéért, jövőjéért, 
gyermekeinkért. 1848 hőseinek 
köszönhetően ma már könnyebb 
dolgunk van.

A napokban egy ismerősöm arra 
kért több barátja mellett engem 
is, hogy fogalmazzak meg néhány 
gondolatot, útravalót nemrég szü-
letett gyermekének, amit, majd ha 
eljön a házassága napja, átadhat 
neki.

Elgondolkodtam mi lehet az 
az időtálló jótanács, örökérvényű 
igazság, ami 20-25 év múlva is ta-
nulságos lehet egy fiatal számára. 
Ekkor jutott eszembe gróf Széché-

nyi István gondolata, amit örökér-
vényű igazságnak hiszek: „Tiszteld 
a múltat, hogy érthesd a jelent, és 
munkálkodhass a jövőn.”

Ezzel az idézettel zárom ünnepi 
gondolataimat és kívánom, hogy 
ennek a szellemében emlékezzünk 
a mai napon 1848 hőseire, a forra-
dalom és szabadságharc példájára, 
és ebből merítsünk erőt a jövőre 
vonatkozóan.

Lakatos Ádám
Hajdúnánás 

ifjúsági polgálmestere

Megújul az egykori Tungsram telep-
hely

Megújul az egykori Tungsram telephely

Épül az új Ipari park

Épül az új Ipari park

akatona
Írógép
A Tungsram telephelyén folyó munkákról és az új Ipari parkról készült riportot itt nézheti meg.

https://www.youtube.com/watch?v=Aba2uGhzB2g
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tos szerepet játszanak a Tungsram 
speciális lámpái, amelyek a napfé-
nyével azonos hatású, egyenletes 
fejlődést, érést tudnak biztosítani 
a növényeknek. A napokban az 
önkormányzat közmunka kereté-
ben megtisztítja a telepet az elbur-
jánzott növényzettől, így is segítve 
a beruházást. 

- Jelent-e ez a fejlesztés foglalkozta-
tási lehetőséget a nánásiak számára?
- Igen, az első időszakban a cég el-
mondása szerint közel 100 főnek 
tudnak munkát biztosítani, de a 
beruházásban ott a továbbfejlődés 
lehetősége, hiszen a farm nagyjá-
ból két hektárnyi területet foglal el 
a tízből és akár a projekt fejlődik, 
szélesedik, vagy más cégek is bete-
lepülhetnek. Akár így, akár úgy, ez 
foglalkoztatási és adóbevételi lehe-
tőség a város számára, mindamel-
lett, hogy még szorosabbá válhat 
a Debreceni Egyetem és Hajdúná-
nás kapcsolata.

- Tehát akár nézhetünk úgy erre a 
telepre, mint egy potenciális ipari 
parkra. Ha már ipari parkot em-
legetünk, feltétlenül szólnunk kell a 
rövidesen átadásra kerülő ipari te-
rületről, a város első ipari parkjáról, 
amely a volt vásártéren valósult meg, 
hasonlóan 10 hektáros területen.
 - A projekt végéhez közeledünk, 

gyakorlatilag március végére fizi-
kálisan is befejeződnek a kivitele-
zés munkálatai, és lassan költöz-
hetnek, kezdhetik a saját területük 
fejlesztését azok a vállalkozók, akik 
itt szeretnék megvalósítani, tovább 
fejleszteni tevékenységüket.

- Pillanatnyilag hány vállalkozó 
foglalhatja el a helyét, és mi a sorsa 
a projekt részeként megépült üzem-
csarnoknak?
- Jelen pillanatban nyolc vállalko-
zó jelezte szándékát, a legkülön-
félébb ipari tevékenységre, így pl. 
egy betonkeverő építése már el is 
kezdődött. Az üzemcsarnok is gaz-
dára talált, abban egy autószerelő 
műhely működik majd. 

- Az Északkelet-magyarországi Gaz-
daságfejlesztési Zóna úgy vélem igen-
csak ösztönzően hat, nemcsak a helyi, 
hanem a térség vállalkozói számára 
is. Mit gondol Polgármester Úr, lesz 
kellő számú vállalkozó, és megfelelő 
mértékű bevételre tehet szert a város?
- Ha ez az ipari terület benépesül 
– és miért ne népesülne be, éppen 
az említett gazdaságfejlesztési zóna 
kínálta lehetőségek miatt – akkor 
itt kellő mennyiségű gyártási ka-
pacitás alakulhat ki, amely már je-
lentősen hozzá tud járulni a város 
gazdasági erejének növekedéséhez.

- Ha egy területen növekedésnek in-
dul az ipar, a termelő beruházás, az 
magával hozza az infrastrukturális 
fejlesztések igényét is. Ilyen fejlesztés 
kivitelezési munkálatai indultak el 
nemrégiben a Mártírok utca 14. 
szám alatt, az egykori Textilfeldol-
gozó telephelyén.
- Ez az az épület, amelyet anno 

megvásárolt az önkormányzat, és 
amiért igen sok kritikát kapott. 
Most arról tudok beszámolni, 
hogy az épület egy részét értékesí-
tette a város, és egy részén pedig 
apartmanházat alakítunk ki. A há-
rom szintes épületben 93 fő részére 
21 apartman kerül kialakításra. A 
felújítása során új, háromrétegű 
nyílászárók kerülnek beépítésre, 
az épület födémére és homlokza-
tára hőszigetelő rendszer kerül, a 
megújuló energiaforrások haszno-
sítása érdekében napelemes rend-
szer kerül telepítésre. Az épületben 
lesz portaszolgálat, csomagtároló, 
közös használatú „mosókonyha, 
vasalási lehetőséggel, közös nappa-
li, és orvosi szobával ellátott beteg-
szoba. Az épület fűtését konden-
zációs fali kazán fogja biztosítani. 
Teszem hozzá ez szintén egy olyan 
beruházás, amely folyamatos, és 
jelentős bevételt hoz a városnak, 
önfenntartóvá válhat.

- Kiket fogad majd a szálló? 
- A finanszírozási pályázatban meg-
fogalmazott feltételek szerint Haj-
dúnánáson munkát vállaló, mun-
kaszerződést kötött, városunktól 
legalább 50 km-es távolságban 
élő személyek vehetik igénybe a 
garzonlakás-szerűen kialakított 
apartmanokat. Ez a lehetőség ta-
lán enyhíteni tudja a városunkban 
egyes szakterületeken jelentkező 

munkaerőhiányt is. 
- Mikorra várható a kivitelezés be-
fejezése?
- Remények szerint őszre gondol-
juk a befejezést, annál is inkább, 
mert jelentős pályázati forrás van 
a beruházásban.

- Ha már van munkalehetőség, van 
olyan infrastruktúra, amely bizto-
síthatja a kor színvonalának megfe-
lelő szálláshelyeket, az sem mindegy, 
hogy milyen környezetben található 
mindez. Gondolok itt elsősorban az 
Ady Lakópark igényes kialakítására, 
amely az apartmanház szomszédsá-
gában van.
- A park már szinte teljesen el-
készült, némi kis pótolni valók 
vannak még hátra, és a játszótér 
mellett színvonalas sportolási, pi-
henési lehetőséget biztosít a kör-
nyéken élőknek, illetve a város 
teljes lekosságának is. 
Természetesen ezekkel a beruhá-
zásokkal nem fejeződik be Haj-
dúnánás gazdaságának fejleszté-
se, hiszen Covid-járvány, nehéz 
gazdasági helyzet ide vagy oda, a 
város vezetése már megfontoltan, 
gondosan készül az új uniós pénz-
ügyi ciklus kínálta pályázati lehe-
tőségekre, és nem utolsósorban a 
2023-ra megvalósuló MotoGP-
pálya jelentette gazdasági-logiszti-
kai kihívásokra. 

(r.zs.)

Felújítás a Mártírok útján

Felújítás a Mártírok útján
Megnyitott az Ady játszótér

akatona
Írógép
A Mártírok útjűn lévő apartmanház felújításáról készült felvételeket itt láthatja.

https://www.youtube.com/watch?v=dR-Be8-n4qs
akatona
Írógép
Szólláth Tiborral készült beszélgetést megnézheti, ha ide kattint.

https://www.youtube.com/watch?v=pkRdA0CIh7U
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Bocskai büszke lenne?

Két évvel ezelőtt vásároltam egy 
könyvet, amely olyan hazai és nem-
zetközi példákat sorol fel, amelyek 
a helyi közösségek erősödését se-
gítik elő, és korunk legnagyobb 
kihívására, a környezeti válságra is 
válaszokat kínálnak. (A könyv logi-
kája szerint e kettő egyébként össze 
is függ.) A kötet címe Építőkockák 
egy új világhoz. Ökológia, közös-
ség, boldogulás – helyben! (2017) 
A könyvet az ELTE Humánöko-
lógia mesterszakának oktatója, 
Takács-Sánta András írta munka-
társaival közösen. Ahogy kiléptem 
a könyvesboltból, szokásom szerint 
egyből belelapoztam a kötetbe. S 
miközben a mozgólépcsőn ara-
szoltam lefelé, megakadt a szemem 
az egyik példán. Hitetlenkedéssel 
vegyes öröm és büszkeség futott 
át rajtam: a könyv a 74. oldalán, 
a Pénzünk fejezetben Hajdúnánást 
és a Bocskai koronát mutatja be az 
olvasóinak! 

Amint a kötet is kiemeli, a koro-
nának nemcsak gazdasági, hanem 
identitáserősítő funkciója is van. 
Ha a bankjegyekre néznek a hajdú-
nánásiak, írják a szerzők, „saját kör-
nyezetüket, történelmüket látják 
viszont a címleteken.” Alkalmasint 
éppen ebben ragadható meg a do-
log lényege. Ma, a globális helyvál-
toztatás kultúrájának korában, ami-
kor egyszerre és egymást kioltva van 
jelen a transznacionális és a nemzeti 
gondolkodás, a lokális identitások 
az azonosságtudat sajátos formáit 
jelentik, és sajátos szereppel bírnak. 
David Goodhart történész-polito-
lógus Úton hazafelé című könyve 
szerint a 21. században két világkép, 
két értékcsoport feszül egymásnak: 
az egyik szerint akárhol lehet élni a 
világban, a másik szerint csak vala-
hol lehet. Az előbbiek (az „Akár-
holok”) kevésbé vagy egyáltalán 
nem ismerik el a helyi, regionális 
és nemzeti identitások jelentőségét, 
az utóbbiak (a „Valaholok”) szerint 
viszont az értelmes élet csak valahol 
– értsd: meghatározott helyen, kö-
zösségben, annak hagyományaival 
együtt – élhető. 

Ez utóbbi gondolat a kulturális 
történetek folytonosságára épít. 
Ahogy a 20. század egyik legna-
gyobb hatású német filozófusa, 
Martin Heidegger írta egy helyütt: 
a világban minden lényeges és nagy 
dolog abból származott, hogy az 
embernek volt otthona, és gyökeret 
vert egy hagyományban. Ezért is 
emelhette ki a kötet a pénz materi-
ális értéke és gazdasági jelentősége 
mellett a szimbolikus (a helyi iden-
titással összefüggő) jelentőségét. 

A koronán túl az elmúlt évtized-
ből nem egy olyan kezdeményezést 
jegyezhettünk fel, amely megfelel 
ennek a logikának. A kenderesker-
ti ökológiai gazdaság vagy éppen a 
Nánási Portéka szintúgy egy olyan 
törekvés kézzel fogható eredmé-
nyei, amelyek a lokalitást, az inno-
vációt, az ökológiai szempontokat 
és a saját hagyományból merítke-
ző gondolkodást stabil egységgé 
igyekszik összegyúrni. Goodhart 
könyvére utalva: a valahol lakozás, 
valahová tartozás jegyében. Mert 
a dolgoknál csak az a gondolat 
fontosabb, ami mögöttük áll. Egy 
közösség önszerveződő gyakorlatá-
nak értékét nem csupán a szemmel 
látható eredmények, hanem az 
azok mögött meghúzódó filozó-
fia is adja. Sőt, a filozófia, amely 
alatt értékek, elvek és cselekvések 
összefüggő, egymást feltételező és 
erősítő rendszerét érthetjük, lénye-
gesen több, mint ami ebből a min-
denkori körülményekhez igazodva 
valamilyen anyagi eredményben 
realizálódhat. 

Nánáson szerencsére ez utóbbi 
sem kevés. A fent említett könyv-
ben városunk olyan településekkel 
kerül egy sorba, mint a kerékpáros 
városok egyik úttörője és mintapél-
dája, Koppenhága, vagy a szintén 
helyi pénzt forgató németországi 
Prien. A címben feltett kérdést 
pedig az Építőkockák című könyv 
nem is kérdésként, hanem kijelen-
tésként fogalmazza meg. Aligha 
véletlenül.

Uri Dénes Mihály

Elhunyt Dr. Nagy József 

Dr. Nagy József
Hajdúnánás, 1941. szept. 10. – 

Hajdúnánás, 2021. márc. 7.

Ahogy életünk csak pereg, pereg 
lefelé a könyörtelen idő rostáján, 
úgy sokasodik köröttünk az örök-
re távozók serege. Így ment el tő-
lünk egy március eleji vasárnapon 
a mindenélők útján a városszerte 
ismert Dr. Nagy József, volt inté-
zetvezető főorvos, itt hagyva sze-
retett szülővárosát, gyermekeit, 
unokáit. Egy életút végén min-
denki fölteszi a nagy kérdést; ki 
is volt Ő? Mire emlékezünk, mire 
emlékezzünk, amikor róla ejtünk 
szót évek, évtizedek múltán?

Nagy József – mint oly sok kor-
társa – első generációs értelmiségi 
volt az egyszerű, földműves náná-
si családban, ahol viszont fontos 
értékmérő volt a tanulás, a tudás, 
a többre-jobbra vágyás parancsa. 
Így aztán nem volt kérdés, hogy 
érettségi után útja a Debreceni Or-
vostudományi Egyetemre vezetett, 
ahol 1966-ban szerzett diplomát. 
Az sem volt kérdés számára, hogy 
diplomaszerzés után visszatér szü-
lővárosába, és itt gyógyítja betegeit. 

A kezdetben körzeti orvosként 
dolgozó doktor úr az 1970-es 
évek elején komoly kihívással ta-
lálta magát szembe: megbízták 
egy, a kor színvonalának megfe-
lelő rendelőintézet létrehozásával. 
A jó szervezőkészséggel megáldott 
Nagy doktor pedig munkához lá-
tott, és 1975 tavaszán felavatták a 
megye akkori legújabb, modern, 
több szakrendeléssel is bíró ren-
delőintézetét, amelynek igazgató 
főorvosa volt egészen 2000-ig. 

Sorolhatnánk most szakmai élet-
útjának fontosabb állomásait, hogy 
vezette az egykori Városi Tanács 
egészségügyi osztályát, hogy óraadó 
volt az Orvostudományi Egyete-
men, hogy már idősebb fejjel egész-
ségügyi menedzser másoddiplomát 
szerzett. Egész élete során mindig a 
jobbítás szándéka vezérelte.

Szakmai tevékenységét több el-
ismerés is fémjelzi, 2014-ben Haj-
dúnánás Városi Önkormányzat a 
Kabay János Közegészségügyi Díj-
jal ismerte el a város egészségügyi 
ellátása érdekében végzett, több 
évtizedes kiemelkedő szakmai te-
vékenységét.

2000-ben megvált a rendelőin-
tézettől, és ismét kihívást keresett 
magának. Olyan munkába fogott, 
amely lelki, fizikai erőt egyaránt 
igényel az orvostól: létrehozta a 
Hospit Egészségügyi Szolgáltató 
Kkt.-t, és 2000. szeptember 1-től 
működteti a Hospit Ápolási Inté-
zetet, amelyet a megszűnt Szülő-
otthon helyén alakítottak ki, s ahol 
főtevékenységként végzik a fekvő-
betegek gyógyintézeti ellátását. 

Sok-sok idős, állandó orvosi fel-
ügyeletre szoruló nánási ember for-
dult meg ebben az intézetben, az 
elmúlt több mint két évtized alatt, 
ahol Nagy doktor élete utolsó pil-
lanatáig ott volt ápoltjai között, 
beszélgetett velük, segítette őket 
akár életük végső napjaiban is. A 
sors kegyetlen játéka az, amikor egy 
olyan embertől veszünk búcsút, aki 
„számtalanszor megzsarolta a te-
metőket”, nem engedve a halálnak. 

A munka mellett a családja volt a 
másik fókuszpont. Felesége, Júlia, 
akit sajnos nagyon korán elvesztett, 
fia Tibor és lánya Nóri jelentették 
számára az igazi boldogságot, majd 
később az unokák. Számtalan szép 
időt tudtak együtt tölteni.

Március 7-e után azonban im-
már ismét eggyel kevesebben 
vannak a közös családi fotón. El-
távozott az édesapa, a nagyapa, 
meglehetősen nagy űrt hagyva 
maga után. Persze egy idő után 
majd csendesül a fájdalom, oldó-
dik a hiányérzet, megbékülünk az 
elkerülhetetlennel.

Kedves Doktor Úr! Búcsúzunk 
Öntől városunk minden lakója 
nevében, legyen csendes, békés 
örök álma, a maradottaknak pedig 
nyújtson vígaszt, hogy gazdag éle-
te nem volt hiábavaló, maradandó 
értékeket hagyott örökül. „Mert 
nincs napkelte kettő, ugyanaz,/ Mert 
minden csönd más, - minden könny, 
- vigasz,/Elfut a perc, az örök Idő 
várja,/Lelkünk, mint fehér kendő, 
leng utána,/(Remenyik Sándor: Mi 
mindig búcsúzunk)

Rigó Tamásné

akatona
Írógép
A Dr. Nagy Józsefről szóló videót nézze meg itt.

https://www.youtube.com/watch?v=nKJdOnlz-Zw


52021. március 18.

A teremtett világ rendje
Néhány nap múlva ismét megér-
kezik a csillagászati tavasz, amikor 
az egyenlítőnél jár a Nap, s szépen 
vándorol a ráktérítőhöz, hogy az 
északi féltekén, ahol mi is élünk, 
onthassa ránk éltető melegét. Ez-
által minden megtelik életenergi-
ával és gyors növekedésnek indul.

A kos havának ezt a szemmel lát-
hatóan érzékelhető erejét eleink is 
kezdetnek tekintették.

Mi sem bizonyítja ezt jobban, 
mint a szeptember hónap elneve-
zése, melyben a latin hetes szám 
rejtőzik, vagyis a szeptember régen 
a hetedik hónap volt, a március 
pedig az első.

Világos tehát a képlet: az élet, az 
új év(kör) a tavasszal, március 21- 
el kezdődik és ebből következően 
tudomásul kell vennünk, hogy ja-
nuár 1-jén semmi sem kezdődik és 
ér véget.

Az élet körforgásának törvény-
szerűsége, annak tisztelete az egész 
földkerekség népeinek ábrázolásá-
ban hangsúlyosan volt jelen. Így 
természetesen őseinknél, a szkí-
táknál sem volt ez másképpen. 
Visszatérő kép az az állatküzdelmi 
jelenet, ahol oroszlán és hegyikecs-
ke élet-halál harcát jelenítik meg. 
A maga idején anyagi, lelki és 
szellemi szinten is a leggazdagabb 
népekről beszélünk. Kifinomult 
megmunkálással, teljesen közért-
hetően ábrázolják ezt a jelenetet.

Önmagán azonban túl is mutat 
ez a gyönyörű szkíta kincs. Egy a 
világmindenségben gyökerező, de 
földi tapasztalatokon nyugvó alap-
törvényre is rávilágít. Az oroszlán 

hava a legmelegebb hónap, ekkor 
jár a Nap a legmagasabban és a leg-
több fény is ekkor van jelen ezen 
a féltekén, július 23-tól augusztus 
23-ig. A bak havában pedig az év 
legsötétebb napja van, december 
22-én. 

Felmerül a kérdés, miért lehet 
témája ez egy ilyen kézműre-
meknek? Miért volt fontos ez egy 
mérhetetlenül gazdag közösség 
számára, akár saját életükben, 
akár hagyatékként átadva a későb-
bi korok nemzedékének? Azért, 
mert ez a két fogalom: sötétség 
és világosság mindig jelen van az 
életben, természetesen nem csak 
a napszakok és évszakok, hanem 
korszakok tekintetében is.

Az állatküzdelmi jeleneteket 
ábrázoló leletek egykor használa-
ti tárgyakat, ruhákat, öveket stb. 
ékesítettek. Így minden nap és 
mindenhogyan emlékeztették az 
embereket arra, hogy a világosság 
és sötétség váltakozása mozgatja a 
világot. Azonban minőségi és tisz-
ta értékekkel teli életet csak a vilá-
gosságban élhetünk. Ha a sötétség 
aránya megnő, az az életet nagyon 
megviseli vagy el is pusztíthatja.

A hitet és az erőt nyújtó bizton-
ságot az adta régen és ezt ma is így 
kellene gondolnunk, hogy a nap 
mindig felkel és lenyugszik, az év-
szakok váltják egymást. Ez maga a 
rend és a kiszámíthatóság.

Ám a tavasz és a természet tör-
vényszerűségei mást jelentenek 
nekünk ma és mást jelentett a 
modern kor előtt. Sajnos ma, a 
technika világában ez a fontos 

tény egyre jelentéktelenebbé válik, 
főképp a gondolkodás szintjén.  
Szándékosan csökkentik a jelen-
tőségét nap mint nap, olyannyira, 
hogy emberek sokaságának ez a 
tény már eszébe sem jut. 

Van bolt, komfort, fűtés, világí-
tás és így nem számít, hogy tavasz 
van vagy tél, egyforma meleget 
lehet csinálni mesterségesen már-
ciusban és novemberben egyaránt.

De, azt azért ne feledjük, hogy 
az elektromosság soha nem ér fel 
a Nap életet adó és fenntartó ere-
jével!

Nagyné Józsa Beáta

Szkíta kincs - állatküzdelmi jelenet, Xiongnuk arany övcsat. 
Forrás: konfuciuszintezet.hu

akatona
Írógép
A családtámogatásokról készült videóért kattintson ide.

https://www.youtube.com/watch?v=bT78DwcZfVo
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A hónap szülötte: Maghy Zoltán
Az elmúlt hónapokban több-

ször is megemlékeztünk a hajdú-
nánási születésű, fiatalon elhunyt 
Maghy Zoltánról.

A költő Magi Zoltán Sándor né-
ven látta meg a napvilágot 1907. 
március 16-án városunkban. 

2017-ben a Móricz Pál Városi 
Könyvtár és Helytörténeti Gyűj-
temény sikeresen vette fel a kap-
csolatot a költő unokahúgával, aki 
10 darab füzetet ajándékozott in-
tézményünknek benne eddig nem 
ismert versekkel is, melyekből ha-
marosan egy új versgyűjtemény 
kiadását tervezzük.

Magi, vagy ahogyan költőként 
használta, Maghy születése napjára emlékezünk saját, eddig meg nem 
jelent versével.

Farkas Nikoletta 

MÁRCIUS

Két nagy szemem Tavasz csudákra tárul
És szent, tavaszba gyújtó láng fut át:
Húsz esztendőmnek közel-távolából
Hallom az Élet zengő himnuszát:

Fülembe a vér muzsikája zúgat
Örök szépségű, szűz melódiát.
S egekbe növő oszlopokká gyúlnak
Bennem kis percnyi, sóhajos imák:

S tavaszi máglyán: Hitek tüzén égnek
A halál rejtő, őszi bánatok:
Mosolyba fúlnak minden Szenvedések,
S halálukra az Örömöm ragyog:

Mert oly jó tudni, hogy fiatal vagyok
És a lelkemnek ezer lángja van
És az Életem, mint Jövendő ragyog!
S hinni, hogy örök, hogy határtalan!

(1925)

Szívügyünk a kert

Itt a tavasz, lassan éledezni kezd a természet. Eljött az ideje, hogy ki-
menjünk a kertbe, és elkezdjük a tennivalókat. Ha valaki kertészkedni 
kezd, készüljön arra, hogy a kert sok türelmet és kemény munkát igé-
nyel. Talajelőkészítés, vetés, palántázás, növényvédelem, gyomtalanítás, 
öntözés, betakarítás… De látni, ahogyan munkánk eredményeként az 
elültetett mag kibújik a földből, a palánta termést hoz, a virág kivirágzik 
– az örömmel és megelégedettséggel tölt el. Sok dolgot fel lehet sorolni, 
miért érdemes kertészkedni, de Bálint György összefoglalja egy mon-
datban: „Meggyőződésem, hogy a kertészkedés egyike a leghasznosabb 
és testileg, lelkileg legegészségesebb hobbiknak, amely valódi egyéni és 
társadalmi értéket termel.”

A kertészkedés nagyszerű elfoglaltság, amit mindenkinek csak aján-
lani tudunk. Ehhez olyan könyveket szeretnénk figyelmükbe ajánlani, 
melyek hasznos tanácsokat adnak a növénytermesztéshez, biogazdálko-
dáshoz, a kerti virágok gondozásához: a bőséges termést adó, pihentető 
kert megvalósításához.

Rékasiné Zágonyi Margit
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Otthonról dolgozhat!
Különféle termékek csomagolása és egyebek elérhetőségei

(audiopresshungary.oldalunk.hu  ügyfélszolgálat: 06-209104517)

Pályázati kiírás
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 ható-
sági erkölcsi bizonyítvány 
- Nyilatkozat arról, hogy a pályá-

zati anyagában foglalt személyes 
adatainak a pályázati eljárással 
összefüggő kezeléséhez hozzájárul. 
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-Gonda 
Nikoletta nyújt, a                52/381-
411/173 -as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának 
módja: 
• Postai úton, a pályázatnak a 
Hajdúnánás Városi Önkormány-
zat címére történő megküldésével 
(4080 Hajdúnánás, Köztásaság tér 
1.). Kérjük a borítékon feltüntetni 
a munkakör megnevezését: Sírásó. 
• Személyesen: Hajdúnánás Váro-
si Önkormányzat (4080 Hajdú-
nánás, Köztársaság tér 1.) Nagy-
Gonda Nikoletta- Városfejlesztési 
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. 

Hajdúnánás, 2021. február 25.

Szólláth Tibor
polgármester

Gratulálunk a 2021. február hónapban Hajdúnánáson házasságot 
kötött pároknak!
2 Molnár Henrietta – Timári Gergő
2Tóth Nikoletta Margit  – Kató Zoltán

Köszöntjük Hajdúnánás legifjabb lakóit!
3 Anga Mirabella
3 Horváth Marcell 

Anyakönyvi hírek
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presszumTájékoztatjuk olvasóinkat, hogy a cikkekben megjelenő, a hirdetések és játékok során felvett személyek személyes adataik az információs önrendelkezésről és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek megfelelően kerülnek kezelésre. 

Az adatok kezelése az érintettek hozzájárulásával történik. Az adatokat a hirdetések közzététele, illetve a játékok lebonyolítása céljából kezeljük, az adatok feldolgozását a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. végzi. Az érintettek felvilágosítást kérhetnek az 
általunk kezelt személyes adatok köréről, felhasználásuk módjáról és céljáról, és bármikor kérhetik azok helyesbítését, felhasználásuk korlátozását, törlését. Kéziratokat és fotókat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. 

Kiadó: Nánás Pro Cultura Nonprof it Kft. 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6. 
Megjelenik: havonta két alkalommal, 2000 példányban, ingyenesen Hajdúnánás és Tedej háztartásaiban
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FÉRFI KÉZILABDA NB II

ISMERJE MEG A SPORTKLUBOK AZ EGÉSZSÉGÉRT PROGRAMOT!

Segítséget nyújtunk, hogy egyesülete 
készen álljon a társadalom szélesebb 
rétegeit érintő kihívások kezelésére és 
ezzel összhangban új szakmai part-
nerségeket alakítson ki.

A Nemzeti Diák-, Hallgatói és Sza-
badidősport Szövetség (NDHSZ) a 
Debreceni Egyetemi Atlétikai Club-
bal (DEAC) 2018-ban indította a 
Sportklubok az Egészségért pilot 
programját, melynek célja az egész-
ség-orientált sportklubok szemlélet 
megismertetése és elterjesztése a ha-
zai sportegyesületek körében.

A Sportklubok az Egészségért 
Program egy fókuszáltan hazai sport-
szervezetekre létrehozott, de nemzet-
közi gyökerekkel is rendelkező mo-

dell, hiszen a már bizonyított Sport 
Clubs for Health (SCforH) progra-
mot is figyelembe veszi. Az SCforH 
modellt az Európai Unió számos tag-
állama adaptálta, a nemzetközi kör-
nyezetben az egyik legelfogadottabb 
sportszervezet-fejlesztési mintának 
számít. A Sportklubok az Egészsé-
gért Program a megújulásra nyitott 
verseny - és szabadidősport szerve-
zetek számára kínál kidolgozott, le-
tesztelt módszert, annak érdekében, 
hogy az egészségvédő testmozgás 
bevezetésével a meglévő célcsoport-
jaik, vagy ettől szélesebb kör számára 
nyújthassanak egészségfókuszú moz-
gásprogramokat, szolgáltatásokat
MILYEN ELŐNYÖKKEL JÁR 
MAJD AZ EGYESÜLETEK SZÁ-
MÁRA A PROGRAM MEGVA-
LÓSÍTÁSA?
• Innovatív, szakmai anyagokkal tá-

mogatott szervezetfejlesztés való-
sulhat meg sportszervezetnél.

• Az egészségvédő testmozgásra 

fókuszáló program tágabb tevé-
kenységi kört, új célcsoportot és 
új tagokat eredményezhet.

• Egyszerű, letisztult megoldásokat 
kínál a szélesebb kor – és célcso-
port számára nyújtott sportszol-
gáltatás megszervezésében, sza-
badidősport profil kialakításában.

• A sportszervezet újrapozícionál-
hatja magát, új kapukat nyitva a 
döntéshozók és esetleges új part-
nerek felé.

• Élen járhat a Sportklubok az    
Egészségért szemlélet magyaror-
szági bevezetésében, megismer-
heti a társklubok tevékenységét.

A SIKERES MEGVALÓSÍTÁS 
ÉRDEKÉBEN AZ ALÁBBI 
SZAKMAI TÁMOGATÁS BIZ-
TOSÍTOTT
•  szakmai együttműködés
• módszertani segédlet rendelkezés-

re bocsátása
• nemzetközi és meglévő hazai szak-

mai anyagok biztosítása

• jó gyakorlatok bemutatása
• tudásmegosztó tréningek szerve-

zése
Kérjük, jelentkezzen, ismerje meg 
részletesen a Sportklubok az Egész-
ségért Programot!
E-mail: iroda@ndhsz.hu
Web: mozogj.ndhsz.hu, mozogj.
deac.hu
FB: Sportklubok az Egészségért 
Program
A Sportklubok az Egészsé-
gért Program kidolgozása az 
EFOP-5.2.1-17-2017-00007 azo-
nosító számú, „Több, mint egy 
klub” projekt keretében valósul 
meg.

Kispályás Műfüves NKFT – Ti-
szavasvári SE 29 - 30 (13 - 15)
Hajdúnánás: zárt kapu. Vezette: 
Dohány, Nagy. (február 28.)
Kispályás Műfüves NKFT: TOR-
MA (kapus), Kiss 5, Juhász 1, 
KELEMEN 4, ÖTVÖS N 7, 
Bodogán 1, KAPUSI 6. Csere: 
Nyakó (kapus), Harsányi, Nyeste 
2, Nagy-Menyhárt 1, Ludnai 2, 
Molnár, Tupicza, Kovács. Edző: 
Madai Tamás
Hétméteres: 1/0, illetve 3/2. Kiállí-
tás: 4 perc, illetve 10 perc.
Madai Tamás: A mérkőzés első 
részében a védekezésünk csődöt 
mondott, így az ellenfél el tudott 

lépni néhány góllal. A változtatás 
meghozta az eredményt. Átvettük 
a vezetést, azonban ismét nagyon 
sok hibát vétettünk, ami ahhoz 
vezetett, hogy pont nélkül marad-
tunk ezen a mérkőzésen.
Ifjúsági mérkőzés: Kispályás Műfü-
ves NKFT – Tiszavasvári SE 30 – 
29 (16 – 17)
Hajdúnánás: zárt kapu. Vezette: 
Dobi, Hegymegi. (február 28.)
Kispályás Műfüves NKFT: NYA-
KÓ (kapus), GÖNCZI 6/1, 
Radó, JUHÁSZ 8, Bózsár, Ludnai 
2, Kiss 3. Csere: Nagy Sz, Nagy-
Menyhárt 4, MOLNÁR 7. Edző: 
Varga Gergő

Hétméteres: 3/1, illetve 4/3. Kiál-
lítás: 0 perc, illetve 6 perc. 
Varga Gergő: Egy végig szoros és 
kiélezett mérkőzést játszottunk! A 
végjátékában remek labdaszerzések-
kel és jó kapusteljesítménnyel tud-
tuk megnyerni a meccset! A csapat 
mentális felkészültségéről egy ilyen 
szoros mérkőzés megnyerése sokat 
elárul! Gratulálok a csapatnak! 
Bőcs SC - Kispályás Műfüves 
NKFT 34 - 31 (13 - 13)
Bőcs: zárt kapu. Vezette: Hajdu, 
Halász. (március 6.)
Kispályás Műfüves NKFT: Torma 
(kapus), Kiss 4, Juhász 1, Kelemen 
5, Ötvös N 8, Bodogán 1, Kapusi 

3. Csere: Nyakó (kapus), Harsányi 
1, Nyeste 5/5, Nagy-Menyhárt 1, 
Ludnai 1, Molnár, Tupicza, Ko-
vács, Bata 1. Edző: Madai Tamás
Hétméteres: 5/5, illetve 5/5. Kiállí-
tás: 14 perc, illetve 16 perc.
Madai Tamás: Nagyon rossz mér-
kőzést játszottunk a kellemetlen 
stílusban játszó Bőcs otthonában. 
Amit elterveztünk, nem tudtuk 
megvalósítani. Felvettük az ellen-
fél lassú tempóját, eladtuk a labdá-
kat, ziccerek sorát hagytuk ki. Ezt 
a meccset hamar el kell felejteni 
és az előttünk álló mérkőzéseken 
kijavítani ezt a hibát.

-kábé- 

Hajdúnánás SK – Ferencvárosi 
TC 33 - 31 (16 - 19) 
Hajdúnánás. Zárt kapu. Vezette: 
Héjja, Kónya. (március 6.) 
Hajdúnánás SK: Kozma T (ka-
pus), CSERŐS 5, Petrovics 5, Ke-
lemen, Szabados, Tar L 2, POÓR 
5. Csere: Reszegi, Hadas (kapu-
sok), OSVAI 1, VÁMOSI 15/4, 

Zihor, Karacs, Kozma K, Zelizi. 
Edző: Molnár András
Hétméteres: 5/4, illetve 5/4. Kiállí-
tás: 6 perc, illetve 4 perc.
Molnár András: Meglepő módon 
most az első félidőben kaptunk 
sok gólt, ez nem volt ránk eddig 
jellemző de hálistennek a második 
félidőben észhez tértünk és a 28 

perc alatt kapott 8 gól eldöntötte 
számunkra a mérkőzést. Gratulá-
lok a csapatnak.

Orosházi NKC - Hajdúnánás SK 
29 - 23 (12 - 8) 
Orosháza. Zárt kapu. Vezette: Fi-
bec, Herbák. (február 28.) 
Hajdúnánás SK: Kozma T (ka-

pus), Karacs, Petrovics 6/5, Kele-
men 3, Szabados 4, Tar L 4, Poór. 
Csere: Hadas (kapus), Zihor, Os-
vai, Cserős 3, Kozma K 1, Zelizi 
2. Edző: Molnár András
Hétméteres: 5/5, illetve 6/5. Kiállí-
tás: 14 perc, illetve 8 perc.

              -kábé-
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