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Húsvét előtt 

Napjaink meglehetősen 
zavaros értékrendű vi-
lágában ünnepeink – 

főként a kereszténység nagy ün-
nepei, mint a karácsony, húsvét, 
pünkösd, teljesen átalakulnak, 
profanizálódnak. Bár kétség-
telen, hogy a nyúl és a tojás a 
húsvét szimbolikus kellékei, a 
locsolkodás pedig a legelterjed-
tebb népszokása – mindezek a 

tavasz, a termékenység és az új-
jászületés szimbolikus kifejezői. 
Ám a húsvét elsősorban vallási 
ünnep. „Ha pedig Krisztus nem 
támadt fel, nincs értelme a mi 
tanításunknak, s nincs értelme 
a ti hiteteknek sem” – írja Szent 
Pál a korintusi híveknek (1Kor 
15,14). Húsvétkor a keresztény 
hívők Jézus Krisztus keresztha-
lálára és feltámadására emlé-

keznek, ami által beteljesedett a 
megváltás ígérete. 

Vajon korunk embere mennyire 
veszi komolyan mindazt, amit a 
Szentírás mond? Megérinti-e szí-
vét-lelkét húsvét üzenete? Hogyan 
gondolnak – ha egyáltalán gon-
dolnak valamit is – a megfeszített 
Megváltóról, Jézus Krisztusról, Is-
ten Bárányáról, aki magára vette 
a világ bűneit, és feláldozta magát 
értünk, emberekért. Sokaknak a 
húsvét egyenlő a hosszú hétvégével, 
a wellnesszel, a kirándulással, a ros-
kadásig megrakott ünnepi asztallal, 
a nagy kirándulásokkal, rokonláto-
gatással. Kányádi Sándor Nagy-
csütörtök c.versében így fogalmaz: 
„nagycsütörtökön már kora délután 
meglép aki csak teheti /nincs idegünk 
már a közös szorongáshoz/a közös de 

a külön-különi megszégyenítéshez/
sem a kálvária a kivégzés ceremóni-
ájához /....” ki kell hétvégéztetni a 
fejekből az áldozathozatalnak azt a 
deprimáló hogyismondjákját/ no szia 
majd húsvét után/locsolkodni ugyan 
már kinek van ebben a mai/rohanó 
világban divatjamúlt a folklór/a föl-
támadást hétfőtől kezdve mindenki 
már/csak magának reméli”

Két ezredévvel ezelőtt Jézus ta-
nítványai mind – még Jakab, Já-
nos, Péter is – elaludtak, vagyis 
magára hagyták, sőt elárulták a 
Mestert. Manapság pedig Nagy-
csütörtökön „már kora délután” 
lelépünk, „meglép, aki csak tehe-
ti”, mert „nincs idegünk” a „közös 
szorongáshoz”, „megszégyenítés-
hez”. Manapság világméretű az 
„elalvás”, végső soron az „árulás”. 
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A húsvét mozgó ünnep, melyet a 
tavaszi napéjegyenlőség utáni első 
holdtöltét követő vasárnapon ün-
nepel a keresztény világ. 

A húsvétot, Jézus Krisztus ke-
reszthalálát és feltámadásának ün-
nepét egy negyvennapos böjt előzi 
meg, mely hamvazó szerdával kez-
dődik. A lélek és a szellem meg-
tisztulásához a test megtisztulásán 
keresztül vezet az út. Nemcsak a 
testünket, hanem környezetün-
ket is tisztává kell tennünk húsvét 
előtt. A böjt, az ima, a tiszta kör-
nyezet mind-mind segít bennün-
ket abban, hogy átéljük a feltáma-
dás csodáját.

Makoldi Sándorné néprajzkuta-
tó szokta mondani, hogy milyen 
szerencsések azok az emberek, 
akik a Föld északi féltekéjén élnek, 
mert a természet megújulásával 
szinte egy időben Krisztus feltá-
madását is újra élhetik.

A böjt elmúltával, az ünnep el-
jövetelekor kezdetét vette az ételek 
elkészítése. A húsvéti asztal elen-
gedhetetlen része volt a tojás, illet-
ve nagyon gyakran pedig a piros, 
hímes tojás. 

Hagyományosan nagypénteken 
készítették a hímes tojásokat. Ez a 
nap szigorúan dologtiltó nap volt, 
egykor és még a korábbiaknál is 
szigorúbb böjtöt tartottak, így 
még jobban el tudtak mélyedni a 
lányok a tojásírásban.

Néhány éve a húsvét négynapos 
ünneppé vált, mivel a nagypéntek 
is munkaszüneti nap lett. Ennek 
következtében a húsvét sokak szá-
mára négy napos hosszú hétvégé-
vé változott. Egy nappal meg lehet 
hosszabbítani a népszerű wellness 
hétvégéket és egyéb kiránduláso-
kat. 

A tavalyi és az idei húsvét azon-
ban más, mint a korábbiak voltak. 

Az emberek többsége itthon töl-
tötte és tölti az ünnepeket. Van idő 
elvégezni a házban és a ház körül 
lévő feladatokat, takarítást, kerti 
munkát egyaránt. Szívet melenge-
tő érzés kimenni ilyenkor a határ-
ba, ahol minden érzékszervünkkel 
érezhetjük, hogy itt a tavasz és 
valljuk be, ez is hozzátartozik hús-
vét öröméhez. Szokásban is volt a 
határjárás húsvét alkalmával.

Nagypénteken azonban lehető-
ségünk nyílik az elcsendesedésre 
is. 

Nap mint nap hallható az a szó, 
hogy kreativitás, mely ügyeset, 
gyakorlatiast, alkotót és terem-
tőt is jelent. Az utóbbi jelentést 
hangsúlyozva arra biztatnám a lá-
nyokat, kicsiket és nagyokat, hogy 
írjanak húsvéti hímes tojásokat! 
Azért hangsúlyozzuk az írást és 
nem festést mondunk, mert na-
gyon ősi ún. képírás jelek vannak 
a hímes tojásokon. (lásd mellékelt 
kép)

A lányok szeretik az ilyen fel-
adatokat, hiszen az alkotás öröme 
és a teremtés is benne van ebben 
a folyamatban. Ezen túlmenően 
azonban szellemi töltekezés és lel-
ki megtisztulás is.

A tojás az élet jelképe és model-
lezi a világmindenséget a rajta lévő 
jeleken keresztül. Ebből követke-

zően ,,világtojásnak” is nevezik. A 
piros tojás a vér színét is megidé-
zi, s húsvétkor arra is utal, hogy 
áldozat nélkül nincs feltámadás. 
A megmaradt hímes tojásokat és 
a legényeknek ajándékozottat is 
mindig elfogyasztották. Így kell 
ma is tennünk! A tojáson lévő 
kozmikus jeleket magunkévá tesz-
szük, eggyé válunk velük. Ez egy 
fehér mágia! Éppen ezért ne fúj-
juk ki a tojásokat! Ne fújjuk ki 
belőle az élet csíráját! Nálunk nem 
volt hagyománya a tojásfának, és 
egyéb anyagból készült tojásoknak 
sem. Merítsünk saját hagyomá-
nyainkból, ismerjük meg és alkal-
mazzuk eleink tudását, a magyar 
műveltséget!

Egészen másként fognak a hús-
véttal kapcsolatban érezni azok a 
gyerekek, akik saját kézzel díszí-
tett hímessel ajándékozzák meg 
a locsolókat, ugyanakkor a fiúk 
is különleges ajándékként kezelik 
majd az írott tojást. 

Nagyon sok esetben nem tu-
dunk már úgy élni és cselekedni, 
mint eleink, de a kovászt tovább 
tudjuk adni, hogy ne szakadjon 
meg a folyamat és a hagyomány a 
,,szép, új világban” is éljen tovább!
Boldog magyar feltámadást!

Nagyné Józsa Beáta 

Mi, mai Jakabok, Jánosok, Péte-
rek képernyők előtt nézzük, amint 
„mestereink” elintézése után „lat-
rok százai, ezrei mentődnek föl”. 
Nagy tanulságot fogalmazott meg 
Kányádi Sándor már 1994-ben – 
közel három évtizeddel ezelőtt. 

Pedig talán soha nem volt any-
nyira szükséges, hogy „két karjával 
átöleljen bennünket, minden csalá-
dot s törzseket./Egyik karja az igaz-
ság,/másik karja a Szeretet”.( Babits 
M.: Eucharistia)

Húsvét éjszakáján a katolikus li-
turgia szimbólumaiban megjelenik 
a fény és a sötét, a tűz és a víz, a 
nap és a csillagok, hogy együtt ma-
gasztalják a feltámadott Krisztust, 
aki legyőzte a sötétséget, a halált. 
A szentelt tűznél gyújtják meg a 
Krisztust jelképező nagy húsvéti 
gyertyát, amelybe kereszt alakban 
öt tömjéndarabkát szúrnak, Jézus 
öt sebének emlékére. Erről a gyer-

tyáról gyújtják meg a hívek is a sa-
játjaikat, és a templomot a nagyheti 
félhomály után ismét fény árasztja 
el. A húsvéti gyertya fénye maga is 
Jézus Krisztust jelzi, feltámadását, 
mely belevilágít a templom sötét-
jébe, de egyúttal a világ sötétjébe 
is, hogy új reményt adjon.

És erre a fényre, erre a remény-
re napjainkban is igen-igen nagy 
szükség van. E járvány sújtotta 
világban milliók siratják elvesz-
tett szeretteiket. Hitre, nagy-nagy 
hitre van szükség, hogy lelkünk 
megnyugodjon, vigasztalást nyer-
jen. Összeállításunk végén álljon 
itt egy szép idézet Szabó Magda: 
A nyúl c. elbeszéléséből.

„Családon belül is lelkünk előké-
szítésével foglalkoztunk, apám be-
zárt zeneszekrényt, zongorát, ki mi-
lyen szórakoztató könyvet olvasott, 
beszolgáltatta,[...] a család szelleme 
csendet követelt, [...] nem szólhatott a 

rádió sem. Nagypénteken, a reformá-
tusok hivatalos halottak napján sorra 
jártuk a temetőket, meglátogattuk az 
ott pihenő nagyszülőket, aznap teljes 
böjt volt. [...].Megvallottunk min-
dent, amivel Istent vagy embertár-
sainkat megbántottuk, aztán meg-
kaptuk a feloldozást, s az irgalom 
igéi ragyogásában a húsvét ígéretével 

a tavaszi napfényben egymásra mo-
solyogva éltük át az ünnep üzenetét, 
amely a hitet jelentette: egyszer majd 
el kell szakadnunk egymástól, nem 
örök a válás, a feltámadás ténye ránk 
sugározta a valamikori viszontlátás 
fényét és az újraegyesülést azokkal, 
akiket szerettünk.”    

Rigó Tamásné

Húsvét öröme
„Iszonyú, hogy elporlad a 
testem, és hogy elszáll a lélek,
hogy a halálnak horga ma
vagy holnap már könnyen elérhet. 
Mégsem fürdöm őrületben,
Mint Hölderlin és annyi társam,
Mert oly népből születtem,
Mely bízik a feltámadásban.”
(Horváth Imre: Származásom)

Munkácsy Mihály: Golgota 1884. Déri Múzeum, Debrecen
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Élő rendszereink: 
az erdők és vizek

Egymást követi az erdők és a víz 
világnapja márciusban, az előbbi 
március 21., míg utóbbi március 
22. Mint minden világnap, úgy 
e kettő is valamely fontos dolog-
ra vagy problémára, ez esetben az 
erdők és vizek fontosságára, álla-
potára, az azokat érő veszélyekre 
hívja fel a figyelmet. 

Nánásnak, akárcsak az alföldi 
(mező)városoknak, nincsenek a 
hegyvidékekre jellemző erdői (ki-
vált nincs ún. örökerdő, amelyben 
az emberi beavatkozás minimális), 
és nincsenek folyóink sem. Mégis 
üzennek ezek a napok nekünk is, 
s nem csak azért, mert vízfogyasz-
tók vagyunk, vagy mert szívesen 
túrázunk. A két világnap, akárcsak 
azok, amelyek szintúgy kötődnek 
a természethez, az ökológiai rend-
szerek sérülékenységére és ember-
nek való kitettségére irányítják a 
figyelmünket.

A legnagyobb kihívás alkalma-
sint ez utóbbiban gyökerezik. A 
modernitás embere mára eljutott 
oda, hogy részint önhibájából, 
részint rajta kívül álló okok miatt 
olyannyira elkülönült a természet-
től, hogy az utóbbi időben egyes 
országokban bevett gyakorlattá 
vált az erdei séták receptre történő 
felírása. A pszichológia – amely-
nek létezik már „zöld” ága is – fel-
ismerte, hogy bizonyos problémák 
megoldásához nem feltétlenül 
szükséges hosszú évekig tartó 
pszichoterápia, olykor elégséges a 
mindennapi ritmusból történő ki-
szakadás, a betonszürke helyett a 
zöld, a forgalom zaja helyett a ma-
dárdal. Az erdő felértékelődik, s 
nem, mint faipari termelőeszköz, 
hanem mint rekreációs terület és 
mint élőhely.

E tekintetben a Nánáshoz ha-
sonló kistelepülések (vagyis az ún. 
vidék) összefüggő erdők híján is 
szerencsésebb helyzetben vannak, 
mert a települések szerkezetéből 
fakadóan is az ember által hasz-
nálatba vett területek jelentékeny 
részét teszik ki a kertek, amelyek 
alacsonyabb szinten maguk is 
hozzájárulhatnak a biológiai sok-
féleség megőrzéséhez. Ami nagy-
ban az erdő, az kicsiben lehet a 

kert; valójában nemcsak az erdők, 
hanem a kertek is nyújtanak ún. 
ökoszisztéma szolgáltatásokat, 
amelyek az ember anyagi értelmű 
jólétéhez és a lelki értelmű jóllété-
hez járulnak hozzá. Ez utóbbiakat 
a koronavírus-járvány miatti be-
zártság az elmúlt egy évben külö-
nösen felértékelte.

Míg az erdők hazai védelmében 
sikeresnek tekinthető előrelépé-
seket könyvelhetünk el (például 
azt, hogy a 1920 utáni 11%-ról 
21%-ra sikerült növelni az erdő-
vel borított területek nagyságát), 
addig a vízvédelemről ez kevésbé 
mondható el. A folyószabályozá-
sok előtt a mai Magyarország te-
rületének 24%-a minősült ártér-
nek, ma ez a szám csupán 1,5%. 
Ez egyszerre járul hozzá az ország 
folyamatos kiszáradásához, minek 
következtében tavaly május óta az 
ENSZ immáron hivatalosan is a 
félsivatagok között tartja számon 
a Duna-Tisza közi homokhátsá-
got. Itt az elmúlt negyven évben 
drasztikusan, 2-5, de helyenként 
10 méterrel (!) csökkent a talajvíz 
szintje. És egyszerre eredménye-
zi a vizes élőhelyek szinte teljes 
megsemmisülését, ezzel pedig a 
hazai biológiai sokféleség draszti-
kus csökkenését. A téli hótakaró 
hiánya és a rendszeres aszályok 
pedig jelentősen próbára teszik a 
mezőgazdaságot is úgy, hogy köz-
ben számszerűen nem csökken az 
éves csapadékmennyiség, de az 
eloszlása rendkívül egyenetlen és 
kiszámíthatatlan. 

E két világnap tehát minde-
nekelőtt arra hívja fel a figyelmet, 
hogy világunk a kölcsönös füg-
gőségek rendszerére épül: bár mi, 
emberek vagyunk a legnagyobb 
ökoszisztéma-formálók, nemcsak 
anyagi jólétünk múlik a termé-
szettel való bánásmódunkon, ha-
nem lelki egyensúlyunk is.

Uri Dénes Mihály

Ez itt az Ön 
hirdetésének

a helye! 

Hirdessen Ön is
a Hajdúnánási Újságban!
Telefon: 06-70/445-40-51
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Versenyeztetési felhívás
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármestere a 34/2021. (III. 09.) 
számú Határozata értelmében az önkormányzat tulajdonát képező, 
4080 Hajdúnánás, Irányi u. 1. szám alatti 3. számú, 14 m2 alapterü-
letű garázs megnevezésű ingatlant nyilvános versenytárgyalás útján 
kívánja értékesíteni, a kikiáltási ár bruttó 2.520.000,-Ft. A pályázat 
benyújtásával egy időben fizetendő bánatpénz összege 252.000,- Ft.

•	A	versenytárgyaláson	csak	olyan	pályázó	vehet	részt,	aki	a	pályázati	
felhívásban foglalt feltételeket elfogadja, továbbá helyi adótartozása, 
valamint Hajdúnánás Város Önkormányzata irányába egyéb jellegű 
lejárt kötelezettsége igazoltan nincs.

•	 Szerződéskötés	csak	természetes	személlyel	vagy	a	nemzeti	vagyonról	
szóló 2011. évi CXCVI. törvény szerinti átlátható szervezettel lehet-
séges.

A pályázatok beérkezési határideje: 
2021. április 15. (csütörtök) 9:00 óra

Versenytárgyalás ideje: 2021. április 16. (péntek) 9:00 óra 

Versenytárgyalás és licitálás helye: 
Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal

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

A pályázat az Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal fszt. 37-es 
irodájában adható le, zárt borítékban a „4080 Hajdúnánás, Irányi u. 
1. szám alatti 3. számú garázs” felirattal. Postai feladás esetén a be-
adási határidő napjáig beérkezett pályázatokat tudja a kiíró befogadni. 

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

Hajdúnánás, 2021. március 16.

Tisztelettel:
 Hajdúnánás Városi Önkormányzat
 képviseletében
 Nagyné Legény Ildikó
 alpolgármester

KÖZLEMÉNY
Civil szervezetek részére
Ökormányzati támogatás 

igényléséről
Tájékoztatom a civil szervezetek Tisztelt Képviselőit, hogy a Hajdúná-
nás Városi Önkormányzattól igényelni kívánt, 2021. évi támogatásra 
vonatkozó kérelmek benyújtása során az alábbiak szerint járjanak el:

1. Határideje:

2021. április 14. (szerda)

2. Benyújtás módja és szükséges dokumentumai:

A kérelmet a polgármesterhez címezve lehet benyújtani postai úton, 
személyesen az Önkormányzat 17. számú irodájában, illetve szken-
nelt formátumban a következő e-mail címre:

polghiv@hajdunanas.hu

A támogatási kérelmek az 1. melléklet – Pályázati adatlap – kitöltésével 
nyújthatók be, az abban foglalt tartalmi és formai követelményekkel. A 
Pályázati adatlap mellé csatolni kell a 2. mellékletben található nyilat-
kozatot, és amennyibe érintettség áll fenn, úgy a 3. melléklet szerinti 
közzétételi kérelmet.

Kérjük, hogy minden beadott kérelmet ÍRJANAK ALÁ, és tüntessék 
fel a keltezés helyét és idejét.

3. Feltételek

Támogatásban részesülhet az a támogatott,
a) aki a korábban kapott támogatással határidőre, hitesített bizonyla-
tokkal elszámolt, és
b) amelynek a helyi s az állami adóhatósággal szemben lejárt tartozása 
nincs.

Felhasználási célok:
a) városi rendezvények, kiadványok támogatása
b) helyi önszerveződő közösségek támogatása
c) sporttámogatás

További részletszabályok az államháztartáson kívüli forrás átadás-átvé-
teléről szóló 32/2014. (XI.28.) önkormányzati rendeletben találhatóak, 
melynek elérhetősége:

http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh4eg7ed4dr1eo6dt5ee6em9cj6c
a3bx4cd5bw2by7cf0e

Hajdúnánás, 2021. március 16.

         
Szólláth Tibor
 polgármester

Draviczky Imre Helytörténeti 
Pályázat pályázati felhívás

A Móricz Pál Városi Könyvtár és 
Helytörténeti Gyűjtemény első 
alkalommal hirdeti meg helytör-
téneti pályázatát, azzal a céllal, 
hogy összegyűjtse Hajdúnánás 
emlékeit, a benne élő családok 
történetét, mindazt ami Nánásivá 
tesz bennünket.

A pályázók köre:
1. 13-18 éves korcsoport
2. 19-25 éves korcsoport
3. 26. életévtől

Választható témakörök:
1. Hajdúnánás történelmi múltja, 
eseményei és hatásai

2. Hagyományőrzés, hagyomány-
alkotás
3. A helyi társadalom átalakulása a 
20-21. században
4. Családtörténet, élettörténet

A témafeldolgozás választható 
módjai:
1. Legalább 7 oldal terjedelmű 
írásbeli dolgozat
2. Családtörténet, családfakutatás
3. Fotóesszé

A pályaművek beküldésének ha-
tárideje: 2021. szeptember 15.

Részletes pályázati kiírás a na-
naskonyvtar.hu oldalon található
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Draviczky Imre tanító, helytörté-
nész munkásságával az egyik leg-
nagyobb kincset adta szülővárosá-
nak; annak emlékeit, történeteit, 
melyeket írásaiban örökített meg, 
hiszen 21 éven keresztül kutatta a 
település múltját. 1928-ban pa-
raszti családba született. A hajdú-
nánási elemi iskolai és gimnáziumi 
évek után a Debreceni Reformá-
tus Kollégium Tanítóképző In-
tézetében végzett 1947-ben kán-
tortanítóként. Munkáját a nánási 
Református Általános Iskolában 
kezdte. 1951-1954 között a Ba-
lázsteleki, az Ormós- és a Nagy 
tanyai iskolákban tanított, nehéz 
körülmények között. 1954-ben 
házasságot kötött Balázsy Irén ta-
nítónővel és ismét a városban, az I. 
számú Általános Iskolában folytat-
ja a munkát. Az 56-os események 
után koholt vádak alapján helyezik 
át Tiszacsegére, szerencséjére végül 
a tiszavasvári Általános Iskolában 
napközis nevelőként kap állást. Az 
ott töltött 12 évről írja, hogy „a 
napközis munkakör először ismeret-
len terep volt számomra, azonban 
tervet készítettem. Szeretettel, de 
keményen fogtam a rámbízottakat. 
Mivel a napköziben jóval tágabb 
lehetőség nyílt a nevelésre, mint az 
iskolában, én ezt nagyon jól kihasz-
náltam”. Így lett a büntetés pá-
lyafutásának legszebb 12 éve. Si-
keres munkáját már 1960-ban az 
Országos Napközis konferencián 
elismerik és az NDK-ba szóló ju-
talom üdülést kap a Keleti tenger 
partjára. Ezzel teljesül az a nagy 
álma, hogy lássa a tengert.

1969-ben jön haza az új 4. szá-
mú Általános Iskolába, ahol nyug-

díjazásáig (1988-ig), mint napkö-
zis nevelő szolgált. 

Szolgált, hiszen számára a pe-
dagógus pálya hivatás volt. Mint 
parasztember gyermeke mindig 
benne élt a természetben, szerette 
és diákjainak is igyekezett feltár-
ni, megismertetni, megszerettetni 
azt. Vallotta, hogy a legmaran-
dóbb élmény az, melyet valaki a 
maga szemével lát, a maga fülével 
hall. Ezért szervezett számtalan 
kirándulást az iskolások részére, 
így vált bennük egésszé a földrajz, 
történelem, irodalom. Ma már azt 
mondjuk rá, korszerűen, komplex 
módon adta át a tudást. Sebestyén 
Miklós tanár úr írta róla: „Harma-
dik osztályosként nekünk ő volt 
a mindenünk. Hatalmas alakja, 
zengő szava betöltötte a termet, 
áhítattal hallgattuk, amit Hajdú-
nánásról, az itt élő emberekről el-
mesélt egy-egy szerencsés órában.”

Még a tiszavasvári évek során 
kezdte meg a turista utak szervezé-
sét, felkészülten kalauzolva a csapa-
tot. Eleinte a keleti tömb országai-
ba, majd 1976 után három évente 
nyugatra is eljutottak. Többszáz 
kirándulást vezetett és 19 európai 
országot járt be. Felejthetetlen él-
ményt, tudást adott át, mélyítve 
a hazaszeretetet, sokszor könnyet 
csalva a hallgatósága szemébe.

Nemcsak érdekelte szűkebb kör-
nyezetének történelme, gazdasága, 
kultúrája, szokásai, hanem megér-
lelődött benne a gondolat, hogy 
összegyűjtse, leírja a város múlt-
jának azon elemeit, melyeket saját 
maga is ismert vagy megtapasztalt. 

1984-ben Zsuga János (aki ma-
ga is vőfélyeskedett) kérte meg, 

hogy írjon a nánási lakodalmas 
szokásokról, ezt a dolgozatot 
küldte el először a Néprajzi Mú-
zeum pályázatára, mely 1985-
ben első díjat nyert. Írásai egyre 
szaporodtak, mindig talált újabb 
megörökítésre váró témát. Az ösz-
szes nagy dolgozata részt vett az 
Országos Néprajzi és Nyelvjárási 
Gyűjtőpályázaton és mind vala-
melyik dobogós helyen végzett. 
Terep- és levéltári munkával, for-
ráskutatással, személyes gyűjtéssel, 
interjúkkal alapozta meg a köny-
vek tartalmát, így ismerte meg és 
adta tovább a még meglévő, el 
nem veszett tudást Hajdúnánás-
ról. Művei felbecsülhetetlen ér-
téket tartalmaznak, melyek a mai 
napig alapot nyújtanak a további 
kutatóknak. A hétköznapi ember 
szemén, az egyéni történeteken 
keresztül örökítette meg a múltat, 
benne családja és saját emlékeivel 
is, éppen ezért művei érzelmekkel 
átfűtöttek, melyben mélyen gyö-
kerezik a szülőváros iránti szeretet. 
2000-ben a tedeji templomdom-
bon állíttatott keresztet az elpusz-
tult Tedej falu emlékére. 19 pá-
lyamunka, 8 könyv és számtalan 
cikk mutatja, milyen energiával 
végezte helytörténészi munkáját. 
Kiadott könyvei értékes kincsként 
sok helyi és elszármazott család 
könyvespolcán megtalálhatóak. 
Dolgozatainak kéziratait a család 
és a könyvtár helyismereti gyűjte-
ménye őrzi.

Munkásságáért 1989-ben pe-
dagógus szolgálati emlékérmet, 
és kiváló társadalmi munkáért 
kitüntetést, 1996-ban Makláry 
díjat, 1997-ben aranydiplomát, 

2000-ben pedig Sebestyén Gyula 
emlékérmet kapott.

Az emlékezést saját írásával 
zárjuk: „Szinte szégyenkezünk az 
„ortutaygyulák”, a „kóskárolyok”, 
a „győrffyistvánok” után valamit is 
leírni közrendű népünk értékeiből. 
Azért mégis úgy gondoltuk, véltük, 
ha legalább egy cseppel is tudjuk 
gyarapítani népünk rajzát, megtu-
dunk valamit is menteni a veszen-
dőbe menő dolgokból – örülünk an-
nak. Mert bármily nagyszerű kaszás 
volt hajdan egy arató, bármily igen 
jó volt a félkezese, mindig szükség 
volt egy harmatra, hogy aznapra 
kötelet tudjanak csinálni. Minden 
munkám Hajdúnánásról szól. Ha 
szólítanak, hogy menjek át a „Túlsó 
partra”, úgy teszem majd azt, hogy 
tudom: erőmhöz és a lehetőségekhez 
mérten tettem valamit az oktatás 
ügyéért, városomért és családomért.”

Darócziné Bordás Andrea

Köszöntjük Hajdúnánás legifjabb lakóját!
3 Kovács Miklós

Anyakönyvi hírek
A Hajdúnánási Újság 

következő számának megjelenése:
2021. április 15.
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Távol áll tőlem, hogy betegségem-
mel traktáljam, fárasszam a kedves 
hajdúnánási olvasókat, viszont éle-
temben először bizony kórházba 
kerültem néhány napra. Hiába 
bizonygattam szóval, hogy nekem 
kutya bajom, meg legendásan hí-
res étvágyam is csak vacakol né-
hány napja s talán fáradékonyabb 
is vagyok mostanában, nem hitték 
el. Szó szerint a főnököm kedves 
kérésére (összeráncolt homlokkal, 
csípőre tett kézzel, némileg emelt 
hanggal) mentem el másnap a  
háziorvosomhoz. Minden színészi 
képességemet összeszedve mentem 
be a hívásra. Mi az nekem eljátszani, 
hogy egészséges vagyok? Csak írjon 
fel pár gyógyszert, s már itt sem va-
gyok. Szó szerint úgy viselkedtem, 
mint az a bizonyos gazella az orosz-
lán előtt, aki bizonygatja, hogy ő 
magasra tud ugrálni, ő egészséges 
nem érdemes rá vadászni. Ponto-
san én is így játszottam az eszemet. 
A kedves doki hölgy viszont meg-
mérte a vérnyomásomat, mélyen 
a szemembe nézett s csak ennyit 
mondott:

- Máris hívom a mentőket.
- Milyen mentőket? Mi alapján 

döntöttél így? (egy munkakapcsolat 
miatt régóta tegeződünk)

- Mi alapján? – kérdezett vissza – 
csak rád kell nézni.

- No rendben – mondtam lassan 
belenyugodva a helyzetembe – ak-
kor hazabiciklizek összeszedni egy-
két cuccot.

- Te innen nem biciklizel sehova! - 
mondta ellentmondást nem tűrően, 
s már nyúlt is a telefonkagylóért.

Elég az hozzá, hogy pár perc múl-
va már egy mentőben ültem, robog-
tunk Debrecen felé, én meg bamba 
képpel bámultam kifelé az ablakon.

Ennyit talán a kálváriámról, vi-
szont a néhány nap alatt, míg benn 
voltam, tanúja voltam néhány hu-
moros sztorinak, hogy ezért is ültem 
le megírni s ezért is bátorkodom 
megosztani a kedves olvasókkal.

Először is előrebocsátom, hogy 
az összes orvos, ápoló, személyzet 
mind-mind a végletekig kedves, tü-
relmes, segítőkész volt, s meggyőző-
désem, hogy mindannyian tudásuk 
legjavát adták ahhoz, hogy – nem 
csak engem – de minden bent lévő 
beteget meggyógyítsanak.

Az a négy-öt fiatal huszonéves 
srác is, akikhez először bevittek. 

Nevetgélve beszélgettek miközben 
megkértek, hogy felülről vetkőzzek 
le s feküdjek az ágyra. Valami láda 
sörről beszélgettek nagy nevetgélve, 
meg valami pálinkáról, mikor egyi-
kük csak úgy a levegőbe megszólalt.

- Mellkasi fájdalom?
Rövid csend után fejemet forgat-

va erőtlenül megkérdeztem
- Hozzám szólt?
- Uram! Ki máshoz szóltam volna? 

– válaszolta kicsit unottan.
- Olyan jópofán beszélgettek itt, 

azt figyeltem, nem akartam elveszí-
teni a fonalat – replikáztam csende-
sen mosolyogva.

Ebben a pillanatban a bal karo-
mon szúrást éreztem, s már bennem 
is volt az infúziós tű. Azóta sem tu-
dom, hogy direkt csinálták-e. Min-
denesetre profi munka volt.

Pár perc múlva egy két ágyas pici 
szobában találtam magam gépek-
kel, monitorokkal körbe véve. Volt, 
hogy egyszerre négyen is sürögtek 
körülöttem s az ötödik a szintén 
nagyon fiatal doktornő szépen és 
érthetően magyarázta, hogy mi és 
miért történik most velem.

Egyszer csak két mentő ápoló 
nagy vigyázva egy idős bácsikát ho-
zott a szomszéd ágyra. Sanyi bácsiz-
ták s úgy viselkedtek vele, mintha az 
öreg lenne a keresztapjuk. Kiderült, 
hogy a papa reggel kiment fáért a 
fáskamrába s ott valami történhe-
tett vele, mert a felesége – mivel 
nem győzte visszavárni – már esz-
méletlenül találta. Ő viszont nem 
emlékszik rá, hogy mi történt vele. 
Néhány perc múlva bejött hozzá 
egy számomra kicsit unszimpatikus 
hölgy s hangos szinte rikácsoló han-
gon próbált a bácsikának minden-
féle keresztkérdéseket feltenni, mint 
valami nyomozó.

- Tudja hol van?
- Debrecenbe a Kórházban – 

hangzott a válasz.
- Mit reggelizett ma reggel?
- Szárazkolbászt, tepertőt.
- És még? – jött a kérdés szinte 

kiabálva, hogy a nagytemplomnál is 
hallották.

- Diót – mondta alig hallhatóan 
az öreg, mintha szégyellné.

- Milyen évet írunk? – jött a hölgy 
által becsapósnak hitt újabb kérdés.

- 2020., vagy 21? – mondta és 
kérdezte a jópofa ágyszomszédom.

- És melyik hónap?
- Tudja az a kócos…! –itt viszont 

megállt egy pillanatra, nagy levegőt 
vett s így folytatta:

- Nem tudom, de az biztos, hogy 
tél.

Na itt majdnem felnevettem, 
azonban pár perc múlva már vígan 
beszélgettünk a valamikori gazdasá-
gáról, a tinóiról, a baromfiállomány-
ról. Egészen addig, míg a szemben 
lévő szobából nagy kiabálást nem 
hallottunk. Ott is nyitva volt az aj-
tó, mint nálunk s így minden szót 
értettünk.

- Kérem! Nekem a mentősök a sa-
ját lakásomban kiütötték a fogam. 
Lefejelték az orrom.   

Kinyomták a szemem. Szabad 
ilyet egy cívisvárosban?

Az úriember biztonsági őrök gyű-
rűjében kürtölte világgá panaszára-
datát hallhatóan illuminált állapot-
ban.

Kiderült, hogy gyógyszereket sze-
dett be s alkoholt ivott rá.

- Valóban véres az ajka kicsit. Le-
mosom egy vizesruhával – ajánl-

kozott kedvesen az egyik ápoló.
- Szó sem lehet róla! Eltüntetné a 

bizonyítékokat? Majd a bíróságon 
találkozunk! – csattant fel embe-
rünk.

Ekkor már tudtam, hogy nem 
lesznek unalmas napjaim. A pontot 
az i – re azonban egy másik idős bá-
csika tette, aki pizsamában, papucs-
ban, nagy fekete kalapban, bajuszán 
egyet pödörve hátra tett kézzel sétált 
el az ajtónk előtt. Egy takarító néni 
kicsit fásultan, csípőre tett kézzel 
utána kiáltott.

- Hová lesz a séta Józsi bácsi?
- Megyek, szétnézek a faluban.
- Milyen faluba? – vakargatta meg 

a fejét a hölgy, miközben a felmo-
sófájára támaszkodott - kórházban 
van, ez pedig Debrecen s az bizony 
sohasem volt falu.

Néhány pillanat múlva újra meg-
jelent az öreg, benézett a szobánk-
ban s kissé hitetlenül csak ennyit 
kérdezett suttogva:
- Ez nem Hajdúsámson?

Kálvária a klinikánKócsi sztorik
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Tér fél - "Villamositják a debrecen hajdunánási vasutvonalat."

Aki most a fenti címet látva, arra 
gondol, hogy a közelmúlt egyik 
kampányígéretét kérem számon, 
téved. (Kéretik az idézőjelbe fog-
lalt szöveg helyesírását figyelembe 
venni!) Régebbi oka van annak, 
hogy még most 2021-ben sem 
jár az a villamos Hajdúnánáson, 
amely egyenesen Debrecenig csi-
lingelt volna. Ennek oka – egy 
régi, 95 éves ígéret – a Nyírvidék 
c. lap 1925. július 7-ei számában 
olvasható. Igaz, hogy csak egy rö-
vid mínuszos hír, de az is valami. 
Elhatározták, visszakérik, villa-
mosítani szándékoznak… talán 

még mindig. Az elhatározásnak és 
szándéknak az lehetett az alapja, 
hogy 1923-ban villamosították a 
Budapest–Vác vasútvonal Nyugati 
pályaudvar–Dunakeszi (Alag) kö-
zötti szakaszát. Utána viszont nem 
Debrecen és főleg nem Hajdúná-
nás következett.

Szándékból sosem volt hiány. 
Az újságok sokat cikkeztek arról, 
hogy Hajdúnánás és Polgár kö-
zött lesz vasúti összeköttetés, Ki-
rálydombnál még megállóhely is. 
Nem lett.

Tromfoltak a böszörményiek, 
jobb lenne Hajdúböszörmény és 
Polgár között építeni vasutat. Lett 
volna Pród és Lipcsehát vagy Fö-
venyeshát (ma Görbeháza) megál-
lóhely. Ha akkor elárulták volna, 
hogy ez utóbbi lehet majdan a 
MotoGP pálya vasúti megállóhe-
lye, biztosan beleegyeztek volna 

a nánásiak. Így egyik elképzelés 
se valósult meg, mint ahogy nem 
épült meg a Polgár–Tiszapalkonya 
(csak a híd tartópillérei a Tiszán, 
melyek ma az új közúti hidat tart-
ják) közötti vasút sem. Így aztán 
nem lett se Hajdúnánásnak, se 
Hajdúböszörménynek közvetlen 
vasúti összeköttetése Miskolccal.

Ettől függetlenül városunk vas-
úti közlekedési helyzete nagyon 
siralmas. Hiába közlekedik tíz sze-
mélyvonat oda is vissza is Debre-
cen és Tiszalök között, annak mi-
nősége, így kihasználtsága is rossz.

Volt pályakorszerűsítés, mégis 
lassú a járat. Volt InterPici járat, 
megszűnt. Egyszer sikerült a mo-
dernebb ún. elővárosi vonattal 
utaznom, mostanában csak a régi 
zajos motorvonatok járnak errefe-
lé. A Hajdúnánásra érkező buszok 
végállomása lehetne a vasútállo-

más előtti téren, a temetőkapu 
előtti várakozás helyett. Itt lehet-
ne egy közös vasút-busz állomás. 
Helyette miért-miértnem most 
éppen betontörmeléket tárolnak 
az állomás előtt. Idén nyáron 
több, mint egy hónapig Tiszalök 
és Debrecen között a tízből hat 
vonat helyett vonatpótló busz járt. 
Egy helyet majdnem másfél óra 
alatt ért be a Nagyállomáshoz + 
késés. Most Hajdúböszörmény és 
Debrecen között az összes járaton 
vonatpótló busz közlekedik. Erről 
se sokat lehet tudni, talán az autó-
gyár miatt. Akár az is lehet, hogy 
95 év késéssel most kezdték el vil-
lamosítani a Debrecen–Hajdúná-
nás vasútvonalat. Mint a mellékelt 
újságkivágás bizonyítja, az elhatá-
rozás megvolt. A 100. évfordulóra 
lehet, hogy mégis lesz villamos is?

Nábrádi Benedek

Vasútfejlesztés 
- Átfogó fejlesztésen esett át 
Debrecen-Tócóvölgy állomás-

köz, így újraindulhatott 
a vonatközlekedés Hajdúnánás 

és Debrecen között
Korábban sosem látott összérté-
kű vasúti fejlesztések fejeződnek 
be az idén Magyarországon, az év 
végéig mintegy 700 milliárd fo-
rintnyi beruházás átadásával válik 
még versenyképesebbé a hazai vo-
natközlekedés- mondta Mosóczi 
László, az Innovációs és Technoló-
giai Minisztérium (ITM) közleke-
déspolitikáért felelős államtitkára 
a vasútfejlesztésekről.

Az Észak-nyugati Gazdasági 
Övezet vasúti megközelítésének 
javításával a térség még vonzóbb 
célpontja lehet a munkahelyte-
remtő beruházásoknak- tudósított 
az MTI.

Az Észak-nyugati Gazdasági 
Övezet kialakításával összefüggő 
vasúti pályaépítési munkák első 
fázisával elkészült a kivitelező. 

Ezután a Debrecen–Tócóvölgy–
Hajdúnánás szakaszon újrain-
dult a vonatközlekedés, de az ezt 

megelőző két napban Debrecen 
és Hajdúböszörmény között már 
üzemi célú vonatok is közleked-
hettek. A felújítás kezdetekor 
leállított sorompókat Hajdúbö-
szörmény és Debrecen között már 
visszakapcsolták.

Hajdúnánás vasútállomás és Tó-
cóvölgy–Tiszalök vonalszakaszon 
a vasútállomás épületén és a vo-
nalszakaszon a jelenlegi állapotok 
megőrzése érdekében végeznek 
karbantartásokat. – tudtuk meg a 
MÁV Zrt. Kommunikációs Igaz-
gatóságától.

A felújítás a Debrecen-Füzes-
abony vonal Tócóvölgy és Balmaz-
újváros közötti szakaszán folytató-
dik, ez azonban már nem érinti a 
Debrecen-Hajdúnánás-Tiszalök 
közötti vonalat.

Karcza E.

Ivartalanítási akció!
A Hajdúnánási Állatvédő Alapítvány 1.500.000 Ft értékben ivartala-
nítási lehetőséget nyert a svájci Susy Utzinger Stiftung für Tierschutz 
– SUST alapítványtól. Ezt az összeget szuka kutyák és szuka macskák 
ivartalanítására fogjuk fordítani. A műtéteket a Nyíregyházi Oktató Ál-
latkórházban fogják elvégezni. Ezen összeg közvetlenül hozzájuk fog ér-
kezni, az általunk leadott kórlapok és fényképek után. Az akcióban csak 
chippel ellátott és érvényes oltással rendelkező szuka kutya kerülhet be. 
Olyan állatszerető, elsősorban hajdúnánási családok jelentkezését vár-
juk, ahol a családi kasszába nem fér bele az ivartalanítás költsége. Ezen 
egyszeri műtét megakadályozza a felesleges szaporulatok megszületését 
és számtalan betegség megelőzhető általa. 

Jelentkezni a nanas.hunde@gmail.com email címen, a Facebook ol-
dalunkon üzenetben, vagy személyesen lehet a Görbeházi úton lévő te-
lephelyünkön. Adószámunk: 18730582-1-09

Szojka Beáta
 Hajdúnánási Állatvédő Alapítvány elnök
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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

Felelős kiadó: Szilágyi Erzsébet ügyvezető • Főszerkesztő: Czine Tamás
Tördelés: Dekorinfo Plusz Reklámiroda • E-mail: hajdunanasi.ujsag@gmail.com • Tel.: 06-70/445-40-51, 06-52/382-400

Hirdetésszervező: Oláh Erika • 06-70/445-40-51 • Nyomás: Litográfia Nyomda • ISSN 1215-9689

FÉRFI KÉZILABDA NB II
Kispályás Műfüves NKFT – Fü-
zesabonyi Sport Club 33 - 29 
(17 - 16)

Hajdúnánás: zárt kapu. Vezette: 
Dulai, Pisák. (március 21.)
Kispályás Műfüves NKFT: TOR-
MA (kapus), Kapusi 1, ÖTVÖS 
T 10, Nyeste 1/1, ÖTVÖS N 7, 
Juhász 1, Kiss 3/1. Csere: Nyakó 
(kapus), Kelemen 2, Bodogán 2, 
Nagy-Menyhárt 3, BATA 3, Lud-
nai, Tupicza, Harsányi, Molnár. 
Edző: Madai Tamás
Hétméteres: 4/2, illetve 4/3. Kiállí-
tás: 8 perc, illetve 10 perc.

Madai Tamás: Nagyon jól kezd-
tük a mérkőzést. Már több góllal 
is vezettünk. Az első félidő köze-
pén az addig jól működő véde-
kezésünk kicsit szétesett, melyet 
az ellenfél kihasznált. A második 
félidőben a védekezés ismét össze-
állt, és egy jó kapusteljesítménnyel 
párosult. Gyors lerohanásokból a 
magunk javára tudtuk fordítani a 
mérkőzést.

-kábé- 

Indulás
Hajdúnánás 
vasútállomás

Érkezés
Nyíregyháza 
pályaudvar

Átszállás Megjegyzés

04:46 06:40 Debrecen 
pályaudvar

Közlekedik: 
munkanapokon 

05:46 07:25 Debrecen 
pályaudvar

Közlekedik: 
naponta 
Debrecenből IC

07:46 09:24 Debrecen 
pályaudvar

Közlekedik: 
naponta
Debrecenből IC

09:46 11:24 Debrecen 
pályaudvar

Közlekedik: 
naponta
Debrecenből IC

11:46 13:24 Debrecen 
pályaudvar

Közlekedik: 
naponta
Debrecenből IC

13:46 15:24 Debrecen 
pályaudvar

Közlekedik: 
naponta
Debrecenből IC

15:46 17:24 Debrecen 
pályaudvar

Közlekedik: 
naponta
Debrecenből IC

17:46 19:24 Debrecen 
pályaudvar

Közlekedik: 
naponta
Debrecenből IC

18:06 20:15

Tiszalök 
vasútállomás, 
Görögszállás 
vasútállomás

Közlekedik: 
naponta személy

19:46 21:24 Debrecen 
pályaudvar

Közlekedik: 
naponta
Debrecenből IC

Indulás
Nyíregyháza
pályaudvar

Érkezés
Hajdúnánás 
vasútállomás

Átszállás Megjegyzés

04:11 05:41
Téglás vasútállomás, 
Hajdúböszörmény 

vasútállomás 

Közlekedik: 
naponta

06:26 08:05 Debrecen pályaudvar Közlekedik: 
naponta

07:38 09:45 Tiszalök 
vasútállomás

Közlekedik: 
naponta

09:45 12:05 Debrecen pályaudvar Közlekedik: 
naponta

11:38 13:45
Görögszállás vasútál-

lomás, Tiszalök 
vasútállomás 

Közlekedik: 
naponta

13:38 15:45
Görögszállás 
vasútállomás, 

Tiszalök vasútállomás

Közlekedik: 
m u n k a n a -
pokon

15:38 17:45
Görögszállás vasútál-

lomás, Tiszalök 
vasútállomás

Közlekedik: 
naponta

17:38 19:45
Görögszállás 

vasútállomás, Tisza-
lök vasútállomás

Közlekedik: 
naponta

19:45 22:09 Debrecen pályaudvar Közlekedik: 
naponta

21:45 23:37 Debrecen pályaudvar Közlekedik: 
naponta

Hajdúnánás – Nyíregyháza 
vasúti menetrend

Nyíregyháza - Hajdúnánás 
vasúti menetrend

Sakkfeladvány
Játékos kedvű olvasóinknak kedveskedünk új sorozatunkkal, amelyben 
kétlépéses sakkfeladványokat oldhatnak meg. A megoldásokat mindig 
a következő számban közöljük. Jó szórakozást kívánunk!

Világos indul és két lépésben mattot ad.
Honfi György Bp., 2015


