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Ezüstös évek

Közmeghallgatás

Idén január 18-án megtartotta a költ-
ségvetéssel kapcsolatos közmeghallga-
tást Hajdúnánás város önkormányza-
ta.

A 2022. évi tervezett városi büdzsét 
Szólláth Tibor polgármester úr ter-
jesztette elő, összefüggésben az elmúlt 
évek fejlesztéseivel, beruházásaival. 

Mint elhangzott, az idei év költ-
ségvetési főösszege közel 4,5 milliárd 
forintban került meghatározásra, ez 
valamivel kevesebb, mint 2021-ben 
volt, ugyanis akkor még több pályá-
zat várt befejezésre, ami természet-
szerűleg növelte a város bevételeit és 
kiadásait egyaránt. Ez az első, még 
az intézmények, szervezetek költség-
vetései, üzleti tervei alapján összeállt 
tervezet korántsem a végső változat, 
az igénylista ennél pillanatnyilag lé-

nyegesen nagyobb. A tervezet összeál-
lításánál meghatározó szempont volt, 
hogy fejlesztéseket lehetőség szerint 
csak pályázati forrásokból valósítsa-
nak meg. Adóbevételek tekintetében 
is kevesebb a tervezet, mint az elmúlt 
évben, adóemelést sem terveztek.

Jelentős kiadási tétel az idei mi-
nimálbér és garantált bérminimum 
20%-os emelése. A pedagógusok 
szakmai bérpótléka 10%-ról 20%-
ra, a bölcsődei, szociális és kulturális 
terület dolgozói bére szintén 20%-ot 
emelkedett. Ezekhez azonban igazí-
tani szükséges a többi béreket, mert 
egyébként nagymértékű bérfeszültség 
következik be.

A 2017-2021 közötti uniós pénz-
ügyi ciklusban Hajdúnánáson több 
mint 4,5 milliárd Ft. értékű fejlesztés 

valósult meg, ehhez mindössze 301 
millió Ft. volt az önrész, azaz a teljes 
beruházások kevesebb mint 6,6%-a 
ismertette polgármester úr.

Fejlesztési célkitűzések 2022
Gazdaságfejlesztés, közigazgatási és 
oktatási intézmények infrastrukturá-
lis fejlesztése, közlekedési rendszer és 
feltételeinek fejlesztése, települési re-
habilitáció, környezetvédelem, egész-
ségügyi és sport célú fejlesztések
Mindezen célok elérése érdekében 
járdák, belvízelvezető rendszer, ön-
kormányzati utak, zöldfelületek, 
közösségi terek további fejlesztése, 
dűlőutak karbantartása, energetikai 
fejlesztések, piac teljes rekonstrukció-
ja, és nem utolsósorban egy új, 3 cso-
portos óvoda létrehozása a Kazinczy 
utcában.

MotoGP beruházás
Polgármester úr külön fejezetben szólt 
a MotoGP beruházás jelentőségéről, 
amely soha nem látott gazdasági fej-
lődést hozhat Hajdúnánásnak, de a 
régiónak is, turisztikai, munkahely 
teremtési, infrastrukturális és több 

más, szervesen kapcsolódó fejleszté-
sek tekintetében. Így többek között 
a fiatalok szakképzésének fejlesztése a 
versenyképes oktatási háttér biztosítá-
sa érdekében, a szakképzés tartalmá-
nak fejlesztése, a tanárok szakoktatók 
képzése. A város elkötelezett a turiz-
mus fejlesztése mellett, így a vendég-
látás, turizmus, valamint marketing 
szakmacsoportok jelenléte, erősítésé-
hez kapcsolódó szakirányok
A közmeghallgatáson jelen volt Tiba 
István országgyűlési képviselőnk is, 
aki egyben a beruházás miniszteri biz-
tosa is, és elmondta, hogy a minden-
féle híresztelésekkel szemben, a pálya 
megépül, a munkálatok haladnak a 
maguk útján, és ez év végével, de leg-
később 2023 tavaszán elkezdődik a 
beruházás megvalósítása.

Gyógyfürdő fejlesztés
Hajdúnánás már évek óta startra ké-
szen áll, komplett tervekkel, hogy 
pályázati forráshoz jusson a gyógyfür-
dő fejlesztéséhez, amelyre úgy tűnik 
most nagy esély mutatkozik. Kisebb 
fejlesztések már eddig is történtek, és 
a nagy beruházást is több lépcsőben 

A felújított piac látványterve

Az új óvoda látványterve

MotoGP pálya látványterv
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tervezik, hogy a fürdő működése ne 
álljon le.

Közfoglalkoztatás
A közfoglalkoztatás célja annak idején 
az volt, hogy a segélyből élőket visz-
szaintegrálják a munka világába, nap-
jainkban pedig az, hogy az elsődleges 
munkaerőpiacon tudjanak elhelyez-
kedni. A sikeres folyamatot jól jelzik 
a számok; míg pl. 2015-ben 1072 
főt foglalkoztattak, addig ez a szám 
2021 decemberében már csupán 274 
fő volt, és 2022-re 246 fővel számol 
az önkormányzat. Szintén beszédes 
adat, hogy Hajdúnánáson 2010-ben a 
munkanélküliségi ráta 13%, ez 2020-
ban már 3% alatt volt.

Közbiztonság
Nagyon fontos terület a lakosság köz-
biztonságának, személyi és vagyon-

biztonságának garantálása, amelyhez 
több szervezet is hozzájárul Hajdúná-
náson a rendőrség mellett, így a köz-
terület felügyelet, a mezei őrszolgálat 
a polgárőrség és nem utolsósorban a 
közterületeket pásztázó kamerarend-
szer, amely 2007-ben mindössze 15 
db. volt, 2022-ben pedig már 138, 
kiváló minőségű képet adó térfigyelő 
kamera vigyázza városunk közterüle-
teinek jórészét. 

Igen jelentős javulás következett 
be a bűnelkövetések számában 2010-
2020 között; az összes bűncselekmé-
nyek száma 600-ról 166-ra csökkent, 
a lopások, beleértve a betöréses lopá-
sok száma pedig 245-ről 29-re csök-
kent.

Polgármester úr zárásként szólt még 
a népkonyha működésérő is, amely 
2020 év végi indulása óta a napi 700 
adagról 2400 adagra növelte teljesít-

ményt. Ez mindenféleképpen jelen-
tős segítség, főként az idős, egyedül-
álló embereknek, akiknek nem kell 
mindenféle igazolásokat beszerezni, 
hiszen ezt a szolgáltatást mindenki 
igénybe veheti.

A közmeghallgatás zárásaként né-
hány hozzászóló inkább olyan prob-

lémákat említett, amelyek előző 
beruházások kevésbé precíz, pontos 
megvalósításából eredtek. A város 
végleges költségvetéséről várhatóan 
februári ülésén dönt a képviselőtes-
tület. 

(HNU)

Tiszt és altisztjelöltként, anyagilag függetlenül

Sok fiatal számára fontos, hogy füg-
getlen legyen a szüleitől, de főisko-
lásként vagy ötödévesként ez nem 
mindig könnyű feladat. Ha valaki 
a katonai hivatás mellett dönt, már 
a tanulmányai alatt is fizetést kap 
– ez igaz a Nemzeti Közszolgála-
ti Egyetemen (NKE) megvalósuló 
tisztképzésre és az Acélkocka Al-
tisztképzési Rendszerre is.
Az NKE Hadtudományi és Honvéd-
tisztképző Karának tisztjelöltjei jelen-
leg ösztöndíjat kapnak, de augusztus 
20-tól megváltozik a jogviszonyuk, 
ami az újonnan felvételizőket is érinti. 
A tisztjelöltek a Magyar Honvédség 
szerződéses állományába kerülnek és a 
képzési időn kívül tíz éves megállapo-
dást írnak alá a szervezettel. Őrmes-
tertől zászlósig terjedő rendfokozato-
kat viselnek majd, a „hallgató” előtag 
használatával. Havi illetményük év-
folyamtól függően bruttó 260 és 300 
ezer forint között mozog majd, de aki 
jól tanul, további 30 ezer forintot is 
kaphat. A képzési idő a társadalom-
biztosítási szabályok szerint jogszerző 
időnek minősül.

A bekerülés fizikai, pszichikai és 
egészségügyi megfeleléshez, valamint 

az alapkiképzés teljesítéséhez kötött. 
A jelentkezéshez az angol, a német 
vagy a francia középfokú nyelvvizsga 
megléte szükséges, újdonság viszont, 
hogy bővült az emelt szinten elfogad-
ható érettségi tantárgyak köre. Tavaly 
ősszel 165 elsőéves kezdte meg tanul-
mányait, a nappali képzések közül az 
állami légiközlekedési szakra kellett a 
legtöbb pont, de népszerű volt a kato-
nai vezetői és a katonai logisztika szak 
is. Az NKE a felsőoktatási rangsorban 
a tizedik helyen szerepel a Diploma 
2022 kiadvány összesítése szerint. 

Az Acélkocka Altisztképzési Rend-
szer 2019-ben indult, az egyéves kép-
zés révén már többszázan szolgálnak 
hivatásos altisztként a honvédségnél. 
Legalább érettségivel rendelkező, 
nagykorú állampolgárokat keresnek. 
Képzésük első része Szentendrén, 
az MH Altiszti Akadémián zajlik. 
A jelentkezési időszak nyár elejéig 
tart, az alapkiképzés az alkalmassági 
vizsgálatok után, augusztus közepén 
kezdődik. Ezután a leendő altisztek 
négy és fél hónapos Alap Altiszti 
Tanfolyamon vesznek részt, majd 
megkezdődik számukra a program 
legizgalmasabb része: fél év szakmai 

felkészítés a honvédség különböző 
alakulatainál. Az „acélkockák” az 
érettségivel rendelkező közkatona 
illetményére jogosultak, így rájuk is 
vonatkozik a tavaly év végén beje-
lentett 10%-os béremelés. Ingyenes 
számukra a laktanyai elhelyezés, az 
étkezés, a ruházati ellátás és utazási 
hozzájárulást is kaphatnak. 

Aki a már megszerzett iskolai vég-
zettségével (legalább általános iskolai) 
választaná ezt a hivatást, szintén csat-
lakozhat a honvédséghez, szerződéses 
vagy tartalékos katonaként. 

További információk: iranyasereg.hu

A gyógyfürdő látványterve
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Hálózatok csapdájában
Borvendég Zsuzsanna történész, a 
Magyarságkutató Intézet munka-
társa volt a vendége a január 19-i 
Keresztyén közéleti fórumnak, ahol 
igencsak érdekes előadást hallhat-
tunk Magyarország kifosztásáról, a 
posztkommunista hálózat szerepé-
ről a rendszerváltásban. 
Sokan vélik összeesküvés elméletnek 
azt, amikor Borvendég Zsuzsanna 
történész immár több éve következe-
tesen szól olyan kommunista, illetve 
posztkommunista hálózatokról, ame-
lyek jó 100 esztendeje jelen vannak 
nemcsak Magyarországon, hanem 
sűrű hálóként fonják be a világot, és 
módszeresen fosztogatnak rabolnak 
világszerte, főként a külkereskedelmi 
csatornákon, titkosszolgálati hálóza-
tokon keresztül, s amelynek egyet-
len célja van: a gazdasági hatalom 
kézbentartása és ezzel együtt a poli-
tikai hatalomé is. Mindezekről szólt 
hajdúnánási előadóestjén, ahol igen 
sok, és mellbevágó ismeretet kaphat-
tunk olyan történelmi eseményekről, 
mint pl. a „nagy októberi szocialista 
forradalom” győzelme Oroszország-
ban, a Téli palota ostromáról, amely 
tulajdonképpen meg sem történt. A 
mítoszt Eizenstein Október c. filmje 
alapján „gyúrták” át dicsőséges tetté. 

Ilyen és ehhez hasonló történelmi 
tényekkel találkozhattunk ezen az es-
tén, amelyben az előadó részletesen 
szólt arról, hogy Lenint gyakorlatilag 
a német nagytőke segítette hatalomra, 
óriási piacot remélve a feudális Orosz-
országban. De hallhattunk a hálóza-
tokban résztvevő „magyar maffiáról” 
akik kiemelkedően fontos szerepet 
játszottak 1919-ben Magyarországon 
és folytatódott ez 1945 után is. Mind-
ennek kiváló terepe volt a kulturális-
szellemi élet, elsődlegesen is a felső-
oktatás, az újságírás, könyvkiadás, a 
filmipar, a színház. Hallhattunk arról 
is, hogy már az 1970-es években kezd 
kiépülni a magyar offshore birodalom 
külföldön, leginkább a leányvállala-
tok létrehozása révén, amely újabb 
óriási lehetőség volt, és mai napig az 
a profit és extraprofit külföldre vitelé-
nek síbolásának. 

A hálózatoknak óriási szerepe volt 
a rendszerváltásban, amelyet sokan 
csak módszerváltásnak tekintenek. 
Az 1980-as években már gőzerővel 
készültek a nyugati és a hazai titkosz-
szolgálatok, és egyéb fedett szerveze-
tek arra az időre, amikor hazánkban 
változás állhat be, és gazdasági-po-
litikai hatalmukat átmenthetik Erre 
igazán jó példa az, ahogy a változás 
élére állt az egykori MSZMP – majd 

utódpártja az MSZP. Erről álljon itt 
egy idézet a III/III. csoportfőnökség 
1989. június 6-i értekezletéről.” Nagy 
és fontos feladat, hogy a megtartás, 
a megerősítés érdekében világossá 
tegyük a hálózati kontingens számá-
ra, hogy ha valaha, akkor most teljes 
érdekazonosság fűz össze bennünket. 
Most tehetjük a legtöbbet hogy a 
jogállamiságba való demokratikus át-
menet békés körülmények között, az 
MSZMP vezetésével valósuljon meg. 
Ha nem lesz, akkor félni kell attól, 
hogy a titkok kiderülnek. Úgy is fo-
galmazhatunk, hogy egy csónakban 
evezünk.”

Szó esett a privatizációról is, amely 
még mai napig is sokaknak fájó pont-
ja, amely egészen egyszerűen rabló-
privatizáció volt. Ezt az akkori bel-
ügyminiszter, - Pozsgay Imre nemzeti 
baloldalához tartozó politikus- Hor-
váth István így jellemezte 1990. feb-
ruárjában: „Ez az állomány erkölcsleg, 
politikailag, nemzetileg szét van esve. 
Tíz-tizenöt éven keresztül Magyaror-
szág itt áll a nemzetközi nyomással 
szemben, és ebben az országban min-
denki azt tesz, amit akar. Bármelyik 
internacionális monopólium úgy fog-
ja a magyar érdekeket, anyagi, erköl-
csi, nemzeti értékeket elvinni, ahogy 
akarja, mert nem lesz, aki észrevegye, 
hogy itt valamilyen személynek, vagy 
csoportnak az érdekei jelentkeznek.”  
És valóban így történt. Elég csak pl. 
a kabai cukorgyár elkótyavetyélésére 
gondolnunk, de folytatható sor. A 
témában bővebben is tájékozódhat-
nak Borvendég Zsuzsanna könyvei 
alapján.

Tájékoztatjuk kedves olvasóinkat, 
hogy a Keresztyén közéleti fórum 
legközelebbi programjának vendége 
Bagdy Emőke professzorasszony lesz, 
február 15-én. 

Rigó Tamásné

Újra itthon
Szerény programmal tudtunk idén 
is megemlékezni a Magyar kultú-
ra napjáról, hiszen a járvány most 
is több tervezett rendezvényt átírt. 
Örvendetes tény viszont, hogy Kas-
sai Imre, nánási származású festő-
művész kiállítása megvalósulhatott, 
amelynek megnyitójára az ünnep 
előestéjén, január 21-én került sor 
a művelődési központ Kisgalériájá-
ban.
Kassai Imre közel három évtizednyi 
idő után kapott ismét kiállítási lehe-
tőséget szülővárosában, amelyet Fá-
tyol Zoltán festőművész nyitott meg 
január 21-én a művelődési központ 
Kisgalériájában. Előtte Csiszár Imre 
alpolgármester úr köszöntötte a meg-
jelenteket, és örömének adott hangot, 
hogy ezzel a kiállítással egy régi adós-
ságot törlesztett a város, akkor, ami-
kor méltatlanul hosszú idő után az 
itt született, nevelkedett művésznek 
újbóli lehetőséget biztosított életmű-
ve keresztmetszetének bemutatására. 
Ennek csak még nagyobb súlyt ad, 
hogy a tárlat a Magyar kultúra napjá-
nak részeként jöhetett létre. 

Fátyol Zoltán megnyitójában szólt 
azokról az évekről, - 1970 és környé-
ke, - amikor a hajdúnánási művészte-
lep rendszeres résztvevői voltak, szám-
talan közös élményük volt, ahogy 
mondta, ” ifjúkori szép emlékei egy 
javarésze ehhez a helyhez kötődik.” 
Kassai Imre művészi pályafutása biz-
tatóan indult, de életét valahogy sok-
sok nehézség, megpróbáltatás tarkí-
totta. Gyermekkorától rajztanárnak 
készült, hiszen hamar kiderült remek 
rajzkészsége, ám továbbtanulását nem 
vállalta a család, így esztergályos lett, 
ami megélhetési hátteret biztosított 
számára. Művészi elhivatottságát 
azonban nem dobta sutba, képezte 
magát, művészi tanulmányait 1965-
ben a Medgyessy Ferenc Képzőmű-
vészeti Körben kezdte, tanárai Bíró 
Lajos és Félegyházi László voltak. Pél-

daképei többek között a mexikói Ru-
fino Tamayo, az ír származású Francis 
Bacon, vagy éppen a magyar Kokas 
Ignác.

Ez a tárlat, mint Fátyol Zoltán fo-
galmazott, „..egyféle keresztmetszetét 
mutatják életművének, egyaránt válo-
gatva korai darabokból és a legutóbbi-
akból is. Kassai Imre ritkán megnyi-
latkozó művész, aki bár folyamatosan 
dolgozik, mégsem igyekszik minden-
áron bemutatni munkáit. Mindezek 
ellenére számos alkalommal jutottak 
el munkái hazai és nemzetközi kiál-
lításokra.[  ] Kassai Imre, ahogyan 
többen is írták róla és munkáiról, az 
irónián keresztül a groteszk szemüve-
gén át szemlélődve közelít megfesten-
dő témáihoz, és ennek megfelelően 
alakította festői eszközkészletét. A 
groteszk, ironikus látásmód a másik 
fontos mozzanat, ami a néző számára 
bizonyossá válik a kolorit-gazdagság 
mellett. [ . ] .Munkái előtt szemlélőd-
ve hitelesnek érezzük líra és irónia ket-
tősét, költészet és groteszk egységét. 
Szelíd társulás ez, nem harsány, nem 
szándékozik mellbevágni a nézőt, az 
esztétikum konzekvens vállalása és 
követése teszi azzá.” 

Kassai Imre kiállítása február 16-ig 
tekinthető meg a művelődési központ 
Kisgalériájában. 

(HNU)-fotó: Girus Zsolt

Kassai Imre

Csiszár Imre, Kassai Imre, Fátyol Zoltán
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Megalakulásának 35. évfordulóját 
ünnepelte 2021-ben a Hajdúnáná-
si Ezüstkor Nyugdíjas Egyesület. A 
jeles alkalomra tervezett nagysza-
bású gálaműsorukat azonban nem 
tudták megtartani, az egyre erősö-
dő koronavírus-járvány negyedik 
hulláma miatt. Tímár Balázst, az 
egyesület elnökét még tél elején 
kerestük meg, és idéztük fel nagy-
vonalakban az indulás éveit, az azt 
követő időszakot, egészen beszélge-
tésünk időpontjáig.
−Elnök úr, hogyan, mikor jött létre a 
ma már szép felnőtt korba ért közösség?
Jó régen volt az már bizony, amikor 
alapító tagunk és első elnökünk, Tóth 
Lászlóné, Katika még a ’80-as évek 
közepe táján gondolt egy merészet, 
és 1986-ban 18 asszonytársával meg-
alapította a Hajdúnánási Nyugdíjas 
Klubot. Az időskori elmagányosodás 
oldása, a „valahová tartozás” igénye, 
a közös programok, az értelmes, hasz-
nos időtöltés vonzó lehetőséget nyúj-
tott az érdeklődőknek, és egyre nép-
szerűbb lett a klub; két év múltán már 
több mint negyvenen voltak
−Nemsokkal ezután – 1988-ban – a 
klub vezetését a Fülöp házaspár, Lajos 
bácsi  és Mancika néni vették át. Milyen 
változást hozott ez az új vezetés?
Ők nagyon hamar felismerték, hogy 
a nyugdíjasok leginkább a kulturá-
lis élet, a hagyományok őrzése terén 
tudnak igazán kibontakozni, ez az a 
terep, ahol sok lehetőségük adódik 
tevékenykedni. Rövid időn belül Se-
bestyén Miklós szakmai irányításával 
tánccsoport, énekkar, színjátszó cso-
port alakult, de lehetőséghez jutottak 
a szólóénekesek, versmondók is. 

Ez volt az az időszak, amikor me-
gyeszerte sorra alakultak a nyugdíjas 
klubok, és a kapcsolatok keresés-
ében, felvételében nagy segítség volt 
a Nyugdíjas Szervezetek Megyei Szö-
vetségének megalakítása, amelynek a 
nánási klub alapító tagja volt. Ekkori-
ban hihetetlenül élénk, sokakat meg-
mozgató, pezsgő élet folyt a nyugdíjas 
klubok házatáján; baráti találkozók, 
kulturális vetélkedők, kirándulások. 

Nagy próba volt akkoriban az évente 
megrendezett megyei kulturális vetél-
kedő, amelyre mindig nagyon készül-
tünk, és sokszor végeztünk dobogós 
helyen. Külön díj, Szuper-díj, serle-
gek, kupák, oklevelek, emléklapok a 
beszédes bizonyítékai 35 évnyi mun-
kák eredményének.
-Ön 2000. óta tagja az egyesületnek, és 
2003-ban elnökké választották.
Sajnos amikor elhunyt Fülöp Lajos 
bácsi, felesége Mancika nagyon ösz-
szetört, és ez a klub munkáján is ér-
ződött. Így kerültem én 2003-ban a 
klub élére. Nagy segítségemre volt 
Sebestyén tanár úr, és a klub jelen-
tős része. Kissé döcögős kezdés után 
felvettük a fordulatot, így értünk el a 
20., majd a 25. és 30. születésnaphoz. 
Emlékkönyvek, videoklipek, fotóal-
bumok, kiállítások mutatták be ered-
ményeinket. A pezsgő, színes klubélet 
oda vezetett, hogy a tagság létszáma 
ismét a 100 főt közelítette, sőt néha 
meg is haladta azt. 
-A művelődési központ egyik állandó 
„lakója” az egyesület, hetente akár több-
ször is találkozhatunk a tagság egy-egy 
csoportjával.
A művelődési ház valóban, szinte a 
második otthonunk. Biztos hely, aho-
vá bármikor betérhetünk, itt tartják 
a próbákat a művészeti csoportjaink, 
de itt zajlanak a rendszeres egyesületi 
összejövetelek is. Ezúttal is köszönet 
érte Szilágyi Erzsébet ügyvezető asz-
szonynak.
-Mindemellett az egyesület sok támoga-
tót tudhat maga mögött.
Sokan vannak, akik vagy anyagilag, 
vagy másféle módon segít nekünk 
az egyesületi munkában. Feltétlenül 
meg kell említeni pl. Nyakas Andrást 
és családját, Hadadi Imre és családját, 
vagy éppen Papp Imrét, akit én kiváló 
vezetőként tudok elképzelni majd az 
egyesület élén. Hasonló módon na-
gyon sok segítséget kapunk a Hajdú-
nánási Televíziótól, akik mindig jelen 
vannak rendezvényeinken, és most 
is segítségünkre voltak a jubileumi 
műsor rögzítésében, lemezek készíté-
sében. És természetesen Hajdúnánás 

Város Önkormányzata is mindenben 
támogat bennünket, amiben csak tud.
-Az egyesület szerteágazó kapcsolatokat 
ápol megyeszerte, de megye határon túl is.
Hajdúdorog, Hajdúböszörmény, Új-
fehértó, Debrecen, Józsa, Miskolc, 
Alsózsolca, hogy csak a legrégebbie-
ket említsem, de nagyon sok klubbal, 
egyesülettel ápolunk jó kapcsolato-
kat, főként, hogy most már jó ideje 
mi rendezzük tavaszonként a hagyo-
mányos nyugdíjas kórustalálkozókat. 
Kölcsönös látogatások, közös prog-
ramok, kirándulások fűzik szorosra 
ezeket a szálakat.
-Több mindenről szó esett most, ter-
mészetesen a teljesség igénye nélkül, de 
mindenen túlmenően talán a legfon-
tosabb az emberi kapcsolatok életben 

tartása.
Így igaz. Ez főként az utóbbi járvány-
tól gyötört két évben bizonyosodott 
be igazán; a találkozások, beszélgeté-
sek hiánya, a személyes kapcsolatok 
nélkülözése sok tagunknál okozott 
lelki betegséget, depressziót. Remél-
jük, hogy talán ebben az évben már 
végleg magunk mögött tudhatjuk a 
vírust, és újból élhetjük a megszo-
kott, aktív nyugdíjas éveinket. Mert 
erre nagyon nagy szüksége van kor-
osztályunknak, hiszen a nagyszülők 
segítsége a családban mára igen fel-
értékelődött. Vigyázzunk magunkra, 
vigyázzunk egymásra, hogy még so-
káig élvezhessük életünk alkonyának 
melengető sugarait. 

(Lejegyezte: Rigó Tamásné)

Ezüstös évek
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Kontumác 

Ezt az írást jó egy évvel ezelőtt 
szándékoztam közreadni, ám attól 
tartva, hogy mire megjelenik, ak-
tualitását veszíti, ezért halogattam. 
Sajnos, az élet azóta sem tért vissza 
a normális kerékvágásba, így a régi 
idők tanulságai talán segítségünkre 
lehetnek nekünk, maiaknak is.

Akik jártak már Székelyföldön, a 
Gyimesi szorosban, minden bizony-
nyal megőrizték emlékezetükben a 
Rákóczi várral szemközti hegyoldalon 
álló Kontumáci kápolna látványát az 
egykori járványkórház romjaival. És 
talán azt is, hogy ez a hely másfél szá-
zadon át különös szerepet töltött be a 
járványok feltartóztatásában. 

A kontumác német eredetű szó, 
jelentése pedig vesztegzár. És ezzel 
meg is érkeztünk napjainkba, hiszen 
a médiából naponta halljuk, hogy a 

hozzánk Afrika felől érkezőknek két 
hetet vesztegzár alatt, azaz karantén-
ban kell tölteniük.

Ahogy a fentebbi sorokból érzékel-
hető, nem újkeletű egészségügyi óvin-
tézkedésről van szó. Európa népeinek 
életét fél évezreden át nyomorították 
például a pestis és egyéb járványos 
betegségek, melyek emléke máig be-
ivódott az emberi kultúrába. 

Székely népünk múltjának meg-
határozó történelmi hagyatékai azok 
a bizonyos kontumácok. Történt 
ugyanis, hogy a Habsburg Biroda-
lom az 1720-40-es években az 1900 
kilométert kitevő határvonalán a ha-
tárátkelők mellé járványos betegségek 
feltartóztatása végett egészségügyi 
vesztegzárakat, egészségügyi kordont 
telepített. Sok száz ilyen létesült, me-
lyek közül az egyik a gyimesbükki. 

Akik külföldről érkeztek, kihallgatá-
sok, orvosi vizsgálatok után 42 napig 
kötelesek voltak ezen a helyen tar-
tózkodni. Amennyiben egészségesek 
maradtak a határidő letelte után is, 
tovább mehettek, ha nem, örök lakói 
lettek a kápolna melletti temetőnek.

Nos, ez az eljárás egy elkülönítési 
forma volt, amely a birodalom nép-
ének életét védte. De ebben az időben 
a ragályos betegekre is vonatkozott a 
szigorú előírás. A közösség védelme 
miatt nem jelentett megbélyegzést 
például a fertőző beteg elkülönítése, 
„lakásfogságra” kényszerítése. Mert-
hogy az óvintézkedésekre akkor is 
nagy hangsúlyt fektettek. A szószékről 
még a papok is hirdették, hogy „ne 
fogj kezet mással!”.

E felhívást ma is halljuk, s gyakorol-
juk is. És hordjuk a maszkot is, melyet 

nagy járványok idején, amilyen példá-
ul a spanyolnátha volt száz évvel ez-
előtt, ugyancsak viseltek az emberek. 
Mintha most is hallanánk az egykori 
székelyudvarhelyi orvosok felhívását: 
„nagyon ajánlatos a száj és a kezek 
gyakori mosása”.

A gyimesbükki kontumác, azaz 
vesztegzár ma csupán történelmi em-
lék. Már nem védi a fél Európára ki-
terjedő Habsburg Birodalom népeit, 
mégis emlékeztet arra, hogy eleink 
példájából okulva, minden eszközzel 
óvni kell e földrész lakót, benne a ma-
gyarságot. Ha kell kerítéssel, ha kell 
vesztegzárral. Mert az élet, a megma-
radás törvényei előbbre valóak min-
den mással szemben.

Buczkó József

A kontumáci kápolna Gyimesbükknél a járványkórház romjaival Angol rendőrök maszkban, 1918-ban. Forrás: liner.hu

Egy születésnap centenáriuma: Emlékezés Dr. Dankó Imrére
1997. január 22-ét 
írtunk. Mint gya-
korló muzeológus, 
ezen a napon is 
nála jártam. Rend-
szerint tanácsaiért 
kopogtattam be 
debreceni lakásá-
ba. Most azonban 

köszöntése végett. Merthogy ekkor 
ünnepelte 75. születésnapját. Energi-
kus volt, mint egész életén át. 

„Na, mi újság Nánáson? - kezdte a 
beszélgetést, merthogy élénken élt lel-
kében, az ifjú korában itt töltött évek 
emléke, amely szeretetteljes kötődéssé 
formálódott. Egy könyvet dedikált 
„születésnapi ajándékként” számom-
ra, amely munkásságának repertóri-
umát, azaz megjelent írásainak bib-
liográfiáját tartalmazta: címszavakba 
foglalt tudományos életútja vaskos 
lenyomatát 1944-től 1997-ig. 

És micsoda életút! Közvágóhídi 
munkás apa és hajdúböszörményi 
édesanya gyermekeként Budapesten 

született, ám nagyhírű tanárok keze 
alatt Kunszentmiklóson nevelkedett, 
és itt is érettségizett. Az ambiciózus 
fiatalembert a debreceni, a főváro-
si, majd ismét a debreceni egyetem 
vonzotta magához magyar – angol - 
történelem szakkal. Ezekben az évek-
ben köteleződött el életre szólóan a 
néprajzzal, és a tanári pályával, olyan 
meghatározó tanárok hatására, mint 
Tálasi István vagy a nagyhírű Kará-
csony Sándor.  

Hittel és tudománnyal felvértezve, 
a háború utolsó évében, 1945-ben 
érkezett első állomáshelyére, a haj-
dúnánási Református Gimnáziumba. 
Itt aztán a kiváló pedagógus és mú-
zeumszervező Molnár József utóda-
ként folytatta ott, ahol ő abba hagyta. 
„Nagyon szerettem Hajdúnánást – írta 
visszaemlékezéseiben -, itt bontakozott 
ki helytörténeti és honismereti érdeklő-
désem, s vált a Hajdúság története egyik 
fő tárgykörömmé.”

Az intézmény államosítása után 
Gödöllőre helyezték, hogy aztán kez-

detét vegye életre szólóan változatos 
életútja. Kecskemét után Szentend-
re, majd Túrkeve következett, ahol 
létrehozta a település első múzeumi 
intézményét. A sikeres munka a sá-
rospataki múzeumban folytatódott, 
mégpedig igazgatói kinevezéssel. Egy 
évtized múltán már a pécsi múzeumot 
igazgatta, ahonnan aztán 1969-ben 
megérkezett utolsó állomáshelyére, a 
debreceni Déri Múzeumba, ugyan-
csak igazgatóként. Élete, tudományos 
munkássága itt teljesedett ki igazán. 
Múzeumszervezőként és egyetemi ta-
nárként egyaránt meghatározó szemé-
lyisége volt a megye és az ország tudo-
mányos életének.  Hajdúnánás pedig 
különösen is kitüntetett helyet kapott 
szakmai munkásságában. Írásainak 
se szeri, se száma, melyek napvilágot 
láttak a különféle tudományos közle-
ményekben. Még a Nánási Fórumban 
is. Ő hívta fel a figyelmet a méltatla-
nul elfeledett Móricz Pál és a szintén 
feledésre ítélt Maghy Zoltán szellemi 
hagyatékára, s ugyancsak ő kezdemé-

nyezte a tiszteletükre állítandó emlék-
táblák elhelyezését is a szülőházakon.

Nem véletlen hát, hogy az a bizo-
nyos kérdés mindig elhangzott, ami-
kor találkoztunk.

Generációk nőttek fel a keze alatt. 
Az enyém is. Életre szóló példaként áll 
előttem, hiszen ő indított el azon az 
úton, melyen maga is járt hajdúnánási 
évei alatt. Születésnapja pedig egyben 
legragyogóbb ünnepünk is: a Magyar 
Kultúra Napja. Élete példázza, hogy 
a Teremtő nem véletlenül küldte kö-
zénk éppen Nemzeti imánk megírá-
sának napjánRagyogó pályafutás és 
hosszú élete végén, nyolcvanhat éves 
korában, 2008. december 15-én távo-
zott az égi múzeumi világba. Nagysá-
gát Hajdúnánáson egy emlékfa hirde-
ti a múzeum előtt, melynek tövénél 
ránk hagyott szavaival ma is üzen ne-
künk: „Ezt a várost hagyományai tar-
tották meg. A nánásiak magabiztosak, s 
ennek mélyén ott van a hajdú múlt adta 
bátorság és önérzet.”

Buczkó József
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Pályázati felhívás
Hajdúnánás Városi Önkormányzat 

Képviselő-testülete
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § 

alapján 
pályázatot hirdet a Hajdúnánási 
Óvoda óvodavezető (magasabb 

vezető) 
beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony idő-
tartama: határozatlan idejű közalkal-
mazotti jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő 
A vezetői megbízás időtartama: 
A vezetői megbízás határozott időre, 
2022. július 01-től 2027. július 31-
ig szól.
A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar 
megye, 4080 Hajdúnánás, Magyar u. 
104. szám
A beosztáshoz tartozó, illetve a ve-
zetői megbízással járó lényeges fel-
adatok:
Az irányadó jogszabályokban megha-
tározott feladatok ellátása, az intéz-
mény törvényes működtetése, takaré-
kos gazdálkodás, munkáltatói jogok 
gyakorlása. 
Illetmény és egyéb juttatások:
Az illetmény megállapítására és a jut-
tatásokra a közalkalmazottak jogállá-
sáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a nemzeti köznevelésről szó-
ló 2011. évi CXC. törvény, valamint 
a pedagógusok előmeneteli rendszeré-
ről és a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény vég-
rehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 
30.) Korm. rendelet rendelkezései az 
irányadók.

Pályázati feltételek:
– felsőfokú óvodapedagógus végzett-
ség,
– pedagógus-szakvizsga keretében 
szerzett intézményvezetői szakkép-
zettség,
– legalább négy év pedagógus-mun-
kakörben, vagy heti tíz tanóra vagy 
foglalkozás megtartására vonatkozó 
óraadói megbízás ellátása során szer-
zett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben 
pedagógus-munkakörben fennálló, 
határozatlan időre, teljes munkaidőre 
szóló alkalmazás vagy a megbízással 
egyidejűleg pedagógus-munkakör-
ben történő, határozatlan időre, teljes 
munkaidőre szóló alkalmazás,
– magyar állampolgárság, vagy külön 
jogszabály szerint a szabad mozgás 
és tartózkodás jogával rendelkező, 
illetve bevándorolt vagy letelepedett 
személy,
– tizennyolcadik életév betöltése,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet,
– vagyonnyilatkozat tételi eljárás le-
folytatása. 
A pályázat elbírálásánál előnyt je-
lent:
– közoktatási vezető szakirányú vég-
zettség
– vezetői gyakorlat
A pályázat részeként benyújtandó 
iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz,
– a végzettséget, szakképzettséget, 
valamint szakmai gyakorlatot igazoló 
okiratok másolatai,
– az intézmény vezetésére, fejlesztésé-
re vonatkozó program,
– három hónapnál nem régebbi ható-

sági erkölcsi bizonyítvány,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati 
anyagban foglalt személyes adatainak 
a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul,
– nyilatkozat arról, hogy a pályáza-
tot elbíráló képviselő-testületi ülésen 
a pályázó nyílt vagy zárt ülés tartását 
kéri.
A beosztás betölthetőségének idő-
pontja: A beosztás legkorábban 2022. 
július 1. napjától tölthető be.
A pályázatok benyújtásának határ-
ideje: 2022. február 28.
A pályázati kiírással kapcsolatosan 
további információt Dr. Kiss Imre 
nyújt, az 52/381-411/104 telefonszá-
mon.
A pályázat benyújtásának mód-
ja: Személyesen, vagy postai úton a 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
Képviselő-testülete címére történő 
megküldésével (4080 Hajdúnánás, 
Köztársaság tér 1. szám), vagy elekt-
ronikus úton, a polghiv@hajdunanas.
hu címre történő megküldéssel. Kér-
jük a borítékon feltüntetni a beosztás 
megnevezését: óvodavezető.
A pályázat elbírálásának módja, 
rendje:
Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
Képviselő-testülete által létrehozott 
bizottság írásba foglalt véleményét 
mérlegelve, valamint a nevelőtestület 
szakmai véleményét figyelembe véve 
a Képviselő-testület dönt a magasabb 
vezető személyéről. A Képviselő-tes-
tület fenntartja magának a jogot, 
hogy a pályázati eljárást eredményte-
lennek nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: 
2022. április 30.

A pályázati kiírás további közzété-
telének helye, ideje:
– a Hajdúnánási Közös Önkormány-
zati Hivatal, a hajdúnánási városi piac 
és Hajdúnánás-Tedej hirdetőtáblája - 
2021. december 01.
– www.hajdunanas.hu - 2021. de-
cember 01.
– Hajdúnánási Újság - 2021. decem-
ber 16.
– Hajdúnánás Város hivatalos közös-
ségi oldala - 2021. december 01.
– Oktatási és Kulturális Közlöny 
(megjelenés szerint)
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb 
lényeges információ:
Ha az intézményvezetői megbízásra 
irányuló pályázati eljárás azért nem 
vezetett eredményre, mert egyetlen 
pályázó sem rendelkezett pedagó-
gus-szakvizsga keretében szerzett 
intézményvezetői szakképzettséggel, 
legfeljebb egyszer két évre szóló intéz-
ményvezetői megbízás adható annak a 
személynek is, aki az intézményveze-
tői megbízás többi feltételének meg-
felel, rendelkezik pedagógus-szak-
vizsgával, és megbízásával egyidejűleg 
vállalja az intézményvezetői szakkép-
zettség megszerzését. Az e szakasz sze-
rinti megbízás pályázat nélkül további 
három évvel meghosszabbítható, ha 
az érintett az intézményvezetői meg-
bízását követően az intézményvezetői 
szakképzettséget megszerezte.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási idő-
pontja: 2021. december 03.

Hajdúnánás, 2021. november 29.

Szólláth Tibor 
polgármester

FELHÍVÁS

Kérjük a Hozzátartozókat, hogy sírhely újraváltás miatt szíveskedjenek 
felkeresni a Hajdúnánás Városi Önkormányzat - Köztemető 

ügyfélszolgálati irodáját.  
4080 Hajdúnánás, Liliom u. 1.

Elérhetőségek: +36 30 319 0492; 06 52 381 411/ 134 mellék
E-mail: temetkezes@hajdunanas.hu

Az 1996. évben megváltott sírhelyek megváltási időszaka 2021.12.31-én lejár.

Kérjük, hogy 2022. április 30-ig gondoskodjanak az újraváltási kötelezett-
ség teljesítéséről. Amennyiben a megváltás megtörtént, kérjük szíveskedje-
nek a bizonylatot a fenti címen adategyeztetés céljából bemutatni.

Hulladékszállítás
Tisztelt Lakosság!

A települési hulladékgazdálkodásról 
szóló 13/2015. (IV.29.) Önkormány-
zati Rendelet módosításának értel-
mében az a magánszemély jogosult 
a szemétszállítási díjban a mentesség 
igénybevételére, aki az alábbi feltéte-
lek mindegyikének megfelel:

- a 70. életévet betöltött, egyedül 
élő személy (az ingatlant ténylegesen 
egyedül használja és az ingatlan címén 
a népesség-nyilvántartásban egyedül 
van bejelentve)
- havi nettó átlagjövedelme az 
öregségi nyugdíj mindenkori legki-
sebb összegének négy és félszeresét 
(128.250,- Ft) nem haladja meg
- 60 literes űrmértékű gyűjtőedény 

használatát vállalja (mely igény ese-
tén ingyenesen biztosított)

A Hajdúnánási Közös Önkor-
mányzati Hivatal Közgazdasági Iro-
dájának Adóügyi csoportja igénylési 
adatlapot küldött az érintettek részé-
re, melyeket hiánytalanul kitöltve a 
2022. évi nyugdíj összegéről szóló 
igazolással együtt kell benyújtani az 
Adócsoport munkatársai részére.

Az igényléshez szükséges nyomtat-
ványok elérhetőek a www.hajduna-
nas.hu/adatlap oldalon keresztül is.

Amennyiben további informáci-
óra van szüksége, készséggel állunk 
rendelkezésére, kérjük keresse a Haj-
dúnánási Közös Önkormányzati Hi-
vatal Közgazdasági Irodája Adóügyi 
Csoportjának munkatársait.

Telefonszám: 
06-52-381-411/141, 137, 139 és 
140-es mellék

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 8.00-12.00 és 13.00-16.00
Szerda-Péntek: 8.00-12.00
Kedden nincs ügyfélfogadás.

 Hajdúnánási Közös Önkormányzati 
Hivatal Adóügyi Csoportja
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Majdnem dobogó az ifiknél

Polgár – Hajdúnánás 
Indulás  
- érkezés Közlekedik Menetirány

6:46 – 7:38 07.06-tól 08.31-ig munkanapokon Tiszaújváros - Hn.
6:46 – 7:38 07.05-ig, 09.01-től munkanapokon Tiszaújváros – Hn.
6:46 – 7:33 szabad- és munkanapokon Tiszaújváros – Hn.
7:20 – 8:00 munkanapokon Polgár – Hn.
7:30 -8:00 szabadnapokon Polgár – Hn.
8:07 – 8:46 munkanapokon Ózd felől Nyíregyháza. felé
8:07 – 8:46 szabad-és munkanapokon Ózd felől Nyíregyháza felé
9:25 – 9:59 szabadnapokon Polgár – Hn.

11:15 –11:40 naponta Eger felől Nyíregyháza felé
11:30 – 12:00 munkaszüneti napokon Polgár – Hn.
13:05 – 13:35 tanszünetben munkanapokon Polgár – Hn.
13:05 – 13:35 iskolai előadási napokon Polgár – Hn.
14:46 – 15:33 szabad-és munkaszüneti napokon Tiszaújváros – hn.
14:46 – 15:33 munkanapokon Tiszaújváros – Hn.
15:20 – 16:00 tanszünetben munkanapokon Polgár – Hn.
15:20 – 16:00 iskolai előadási napokon Polgár – Hn.
15:45 – 16:12 munkanapokon Miskolc felől Hn.
17:10 – 17:40 munkaszüneti napokon Polgár – Hn.
18:00 -18:30 naponta, kivéve m.szüneti napok Polgár – Hajdúdorog
19:15 – 19:40 naponta Eger felől Nyíregyháza felé
22:46 – 23:32 naponta Tiszaújváros – Hn.

Úgy gondoltuk így a szezon végén meg-
osztunk néhány gondolatot a remekül 
szereplő ifjúsági korú labdarúgóink 
eredményeiről is. Ez az a korosztály, 
mely elég sok segítséget adott a felnőt-
teknek és többen megmutatták, hogy 
lehet rájuk számítani. Valamint ez az a 
korosztály, melyben a tehetséges, kitar-
tó, szorgalmas U-16-os játékosok lassan 
helyet követelnek maguknak.

Fiataljaink számára remekül indult 
a bajnokság. Sorozatban öt győzelmet 
könyvelhettek el, de ezek után rangadót 
vesztettek a Monostorpályival szemben, 
majd egy hétre rá a DEAC ellen is saj-
nos kikaptunk.  A játékunk ezek után 
ismét kiegyenesedett és innentől kezdve 
csak a Hajdúböszörmény elleni vereség 
és az utolsó meccsen elért döntetlen 
rondított bele csak a sorba.

A lejátszott 13 forduló alatt 39 
pont volt a megszerezhető maximum, 
melyből csapatunk 28 pontot ért el, 
ez 72%-os mutatót jelent. Csapatunk 
eredményei: 13 meccsből, 9 győzelmet, 
1 döntetlent és 3 vereséget értünk el!
Püspökladányi LE-Hajdúnánás FK 2-3
Hajdúnánás FK-Sárrétudvari KSE 4-1
Bocskai SE Vámospércs-Hajdúnánás 
FK 1-4
Hajdúsámso -Hajdúnánás FK 1-11
Nyíradony VVTK - Hajdúnánás FK 
0-7
Hajdúnánás FK-Monostorpályi SE 0-3
Hajdúnánás FK-Debreceni EAC 0-1
Hajdúnánás FK-Kabai Meteorit SE 5-2
DASE-Hajdúnánás FK 0-2

Hajdúböszörményi TE-Hajdúnánás 
FK 3-1
Hajdúnánás FK - Derecskei LSE 7-1
Egyeki SBSE - Hajdúnánás FK 2-11
Hajdúnánás FK - Berettyóújfalui SE 
2-2
Az eddig lejátszott találkozókon 57 gólt 
lőttünk és mindössze csak 19 gólt kap-
tunk.
A rúgott gólokon ekképpen osztozkod-
tak játékosaink:
Lakatos Dániel - 21 gól
Cservák Péter - 15 gól
Tóth Norbert József  - 7 gól
Uri Márk Sándor - 3 gól
Bartha Dániel István - 2 gól
Gál Szabolcs - 2 gól
Szabó Zsombor Máté - 2 gól
Balogh Kevin Ádám - 1 gól
Kutasi Szabolcs - 1gól
Papp Levente - 1 gól
Papp Tamás Márk - 1 gól- 
Vadász László Achilles 1 gól

Csapatunk a 4. helyről várja a febru-
ári folytatást. A dobogóért nagy eséllyel 
szállhatunk majd harcba, hisz lemara-
dásunk nem nagy. Igaz még az is kérdés 
lesz, hogy hány fiatal kezdheti meg a 
felkészülést a nagyokkal. Az ősszel már 
többen is ott pallérozódtak, és ha lehe-
tőséghez jutottak éltek is vele.

Reméljük, egyben marad a mag és 
akkor szép tavasz elé nézhetünk. Ha az 
edzéslátogatottság is megfelelően fog 
alakulni, akkor itt is éremnek örülhe-
tünk a szezon végén! Hajrá Hajdúnánás!

Kócsi Imre

KócsiSztori: A műanyag Mikulás
Az év egyik kedvelt elfoglaltsága szá-
momra a december eleji Mikulás nap, 
amikor a Télapó járkál. Minden dicsek-
vés nélkül mondhatom, hogy az igényes 
élethű jelmezemet alig várom, hogy le-
akaszthassam a szekrényből, felvehes-
sem s nagy „hohohozások” közepette 
elinduljak a gyerekeknek örömet okoz-
ni. Ilyenkor rengeteg megmosolyogtató 
sztori, esemény történik velem, hogy 
szívesen megosztok belőle néhányat a 
kedves nánásiakkal. Idén az első felké-
rés a Kossuth utca egy üzletéből érke-
zett, melynek utcafrontján kellett egy 
zsák szaloncukrot osztogatnom a vidám 
gyerkőcöknek, esetleg az anyukájuknak 
is. Hamar népszerű lettem. Míg odasé-
táltam szaladtak mellettem kamasz fiúk, 
lányok, körbevettek, kérdezősködtek, 
fényképeztek szelfiket csináltak velem.
A bolt elé kiállva, cukorkát osztogatva 
pedig a forgalmat is feltartottam. Persze 
jöttek a jobbnál – jobb kérdések is.
−Hol vannak a rénszarvasaid? – kérdez-
te egy vastag sálba burkolózó fiúcska 
nagy bátran. −Fenn vannak a tetőn – 
válaszoltam egykedvűen. −Nem látod 
mennyi port meg szemetet leszórtak ide 
a járdára? No, ezt hallván a gyereksereg 
percekig a járdát bámulta s elégedetten 
konstatálták, hogy tényleg poros.
Később egy apukájával kézenfogva sé-
táló leányka, aki véletlenül látott meg 
szinte sikoltva kiáltotta: −Ott a Miku-
lás! Egy idős nénike, aki az úton épp 
mellettem haladt el biciklijével nagy 
sebesen – biztosan sietett valahová – a 
hangra izgatottan forgatta körbe a fejét 
s mikor meglátott még hangosabban 
kiáltotta el magát: −És tényleg! Ebben 
a pillanatban ráhajtott egy bukkanóra 
s mivel nem figyelt akkorát döccent a 
bicajával, hogy már azt hittük elesik. 

Ekkor újra felkiáltott, de az már nem 
tűr nyomdafestéket. Szerencsére a gyer-
kőcök nem rá figyeltek.
Aztán egy tucat elsős kislány vett körbe. 
Csiviteltek nevetgéltek. Ígérték, hogy 
estére szépen kitisztítják a csizmát, csak 
menjek. Én persze eskü alatt vallottam, 
hogy ott leszek. Egyikük, - akit civilben 
jól ismerek és a családját is, de ő most 
nem ismert fel – a nagy beszélgetések 
közepette többször hangoztatta, hogy 
az ő anyukájának senki nem tudja meg-
mondani a nevét, mert ő azt senkinek 
sem árulta el. Mikor már vagy harmad-
jára ezt hangoztatta mégis odaszóltam:
−Ibolya! – majd így folytattam a tágra 
nyílt szemű, igencsak meglepett leány-
kának: −A Mikulás mindent tud. Nem 
is szólalt meg a kis aranyos többet. Dol-
gom végeztével –  a cukrok is elfogytak 
– bementem az üzletbe, a hátsó irodába 
kicsit megpihenni s kortyolni a finom 
forralt borból, amivel nem csak engem, 
hanem a vásárlókat is megkínálta a tu-
lajdonos. Ekkor szaladt elém egy szőke 
copfos kisleány (később megtudtam 
a főnök unokája) s csípőre tett kézzel 
kicsit kötekedően a következő szavakat 
intézte hozzám: −Én tudom ám, hogy te 
nem vagy igaziból −Hát, miből vagyok? 
Műanyagból? – vágtam vissza azonnal s 
nagy meglepetésére akkora nevetés tört 
ki az üzletben, hogy mindkettőnknek 
elkerekedett a szeme. Természetesen ez 
a csöppség sem tett fel több kérdést csak 
kicsit félősen elbújt a nagyija háta mögé. 
Végül jó hangosan megígértettem vele, 
hogy este tegye ki a csizmáját az ablakba 
s én nagyszerű ajándékkal kedveskedek 
neki. Közben ránéztem a szülőkre s nyo-
matékosítottam, sőt szemmel kérleltem 
őket, hogy nagyszerű lesz az az ajándék.

Kócsi Imre

Hajdúnánás – Polgár  
Indulás  
- érkezés Közlekedik Menetirány

4:08 – 4:59 munkanapokon Hn – Tiszaújváros 
4:13 – 4:59 szabad- és m. szüneti napokon Hn. – Tiszaújváros
5:36 – 6:06 naponta H.dorog felől Polgár
8:10 – 8:40 szabadnapokon Hn. – Polgár
9:10 – 9:37 munkanapokon Hn.- Miskolc felé
9:40 – 10:10 m. szüneti napokon Hn. – Polgár
10:15 – 10:40 naponta Nyíregyh. felől Eger felé
12:05 – 12:35 munkanapokon Hn. – Polgár
12:08 – 12:59 07.06-tól 08.31-ig munkanapokon Hn. – Tiszaújváros
12:08 – 12:59 07.05-ig,  09.01-től munkanapokon Hn. – Tiszaújváros
12:13 – 12:59 szabad- és m. szüneti napokon Hn. – Tiszaújváros
14:30 – 15:15 iskolai előadási napokon Hn. – Polgár
14:30 – 15:15 tanszünetben munkanapokon Hn. – Polgár
15:15 – 15:45 munkaszüneti napokon Hn. - Polgár
15:41 – 16:23 szabad- és m. szüneti napokon Nyíregyh. felől Ózd felé
15:41 – 16:23 munkanapokon Nyíregyh. felől Ózd felé
16:20 – 16:50 szabadnapokon Hn. – Polgár
17:20 – 17:50 munkanapokon Hn. – Polgár
18:15 – 18:40 naponta Nyíregyh. felől Eger felé
20:13 – 20:58 naponta Hn. - Polgár

Rövidítés: Hn. = Hajdúnánás, H.dorog = Hajdúdorog, m. szüneti = munkaszüneti
Nyíregyh. = Nyíregyháza. Tájékoztatjuk kedves olvasóinkat, hogy csak átszállás nélküli 
járatokat tüntettük fel, bővebben tájékozódhatnak a www.menetrendek.hu oldalon 
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Befejeződött a 2021-2022-es női NB 
I/B-és kézilabda bajnokság őszi idő-
szaka, ennek apropóján kerestem fel 
Dajka István Imrét, a csapat edzőjét.
− Mikor és hogyan készültetek a 2021-
2022-es bajnoki szezonra?
A felkészülést július 19-én kezdtük az 
őszi szezonra, - kezdte beszámolóját 
Dajka István a felnőtt női csapat edző-
je. A rájátszás miatt egy rövid felkészü-
lést tudtunk végrehajtani bár ez edzés 
számban nem jelentkezett mivel az 
első hét bevezető után napi két edzést 
illetve edzőtábor jelentett. Kétszer volt 
edzőtábor Nánáson majd Algyőn, és 
felkészülési torna Orosházán.
− Kit emelnél ki a csapatból az elmúlt 
őszi szezonból? 
A fele társaság lecserélődött az elmúlt 
bajnokihoz képest, új játékosokat kel-
lett beépíteni, új edző, új stáb. A saját 
játékosaink mellett kettős igazolású já-
tékosokra is számíthattunk, elsősorban 
a DVSC-től és Kisvárdától. Sajnos ezek 
a játékosok az ősz folyamán elkoptak, 
hiszen Vámosi Pannát a DVSC elen-
gedte a Békéscsabához, most decem-
berben Török Lili ment el Mosonma-
gyaróvárra, majd Soltész Petra is itt 
hagyott bennünket. Ez azt eredmé-
nyezte, hogy nem tudtunk egy egyen-

letes jó teljesítményt nyújtani. Ehhez 
hozzájárultak a Covid megbetegedések 
is, hiszen az elnök úrral együtt heten 
estünk át a fertőzésen, ebben volt, hogy 
a két kapus is egyszerre, így mi egy 
mérkőzéssel kevesebbet játszottunk, 
(a szövetség ezt a mérkőzést 10 – 0-val 
a Békéscsabának ítélte meg). Eddig a 
tavaszi mérkőzésekből is lejátszottunk 
3 mérkőzést, így a 12 találkozóból saj-
nos 7 vereség és 5 győzelem van, ami 
messze az elvárt alatt van. Volt olyan 
időszak a betegség alatt, hogy három 
hét alatt három edzővel próbálkozott 
a csapat. Az én megbetegedésem után 
Jenei Tamás is megbetegedett, így Var-
ga József az utánpótlás szakágvezetője 
vette át az edzői feladatokat. Ilyen vál-
tozásokat még profi játékosok is nehe-
zen viselnek el. Vámosi Panna volt a 
gólkirályunk, távozása óriási veszteség 
a csapatnak, hiszen ő már három éve 
kettős igazolással játszott, és húzó em-
berré vált. Abban az időben hagyott itt 
bennünket, amikor mérkőzésenként 
10 gólos átlaggal rendelkezett, amit 
egy bajnokesélyes csapat is megérez, de 
nemcsak a góljai hiányoztak, hanem 
volt olyan profi, aki a kétes szituáci-
ókat is fel merte vállalni. Akivel még 
elégedett vagyok az Sápi Gréti, akit a 

junior válogatottba is behívtak. Na-
gyon hasznosan játszik, gólerős, illetve 
a védekezés oszlopa. Stabilitást nyújt 
a csapatnak Petrovics Gerda, akinek 
hihetetlen a játékintelligenciája, ami 
meghatározza a csapat játékát is. Min-
denkinek volt jobb mérkőzése és vol-
tak olyan játékosok is, akik hihetetlen 
mélységeket jártak meg, gondolok itt 
Kovács Dorinára, Szabó Laurára, és 
Kozma Tündére. 
− Mi várható a tavasszal, lesznek-e új 
játékosok?

Nem hogy új játékosok, de most an-
nak is örülnénk, ha volna 16 játéko-
sunk. Most két ifi játékossal tizenné-
gyen vagyunk. Egy kapus kislány és 
Juhász Gréti, aki talán egy-két mecs-
csre meg tudunk kapni. Maradt há-
rom átlövő játékosunk, az egyik Tar 
Lotti, aki most sérüléssel bajlódik.
− Mik a vezetőség elvárásai erre a sze-
zonra?
Az elvárások egy jó helyezés a felső-
házban.     

- kábé -
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Félidőben 

Őszi szezon után: Női ifjúsági I. osztály, Kelet
Befejeződött a 2021-2022-es női if-
júsági I. osztály kézilabda bajnokság 
őszi időszaka, ennek apropóján keres-
tem fel Jenei Tamás Tibort a csapat 
edzőjét.
− Mikor és hogyan készültettek a 2021-
2022-es őszi szezonra?
Július 20-án kezdtük a felkészülést az 
idei szezonra. 8 hetes alapozó munkát 
végeztünk, heti 8-9 edzéssel, amiben 
szerepelt 2 torna is valamint 1-1 edző-
mérkőzés a Kisvárda és a Borsod Sport 
Klub csapataival. Több új játékos is 
érkezett hozzánk különböző csapa-
tokból, így sokat dolgoztunk azon, 
hogy egy szintre kerüljenek a lányok 
fizikálisan és technikailag is. Vegyes 
érzéseim vannak, mert nagyon kettős 
eredményeink születtek az ősz folya-
mán. Az őszi szezon első felében nem 
szerepeltünk jól. Azonos képességű 
csapatoktól szenvedtünk nagyarányú 
vereségeket, ilyen volt az Orosháza és 
az MTK elleni meccs. De végig kiéle-
zett mérkőzést játszottunk a Vác és a 

Békéscsaba ellen. A második részében 
az őszi félévnek megtaláltuk a helyes 
utat. Kemény védekezés és megfon-
tolt támadó játékot játszottunk és en-
nek meg lett az eredménye. Technikai 
hibáink számát le tudtuk csökkente-
ni egy olyan mennyiségre, ami ilyen 
szinten nem nevezhető soknak. Nem 
mindig játszottunk jól vagy „szépen”, 
de tudtuk mit miért csinálunk, így 
tudtunk nyerni a Vasas otthonában 
vagy itthon a Kecskemét ellen. Mikor 
minden összeállt akkor pedig az ellen-
felünk fölé is tudtunk nőni, ilyen volt 
a Szeged és a Csepel elleni meccsünk. 
− Kit emelnél ki a csapatból az elmúlt 
őszi szezonból? 
Veres Boglárka: Bogi már tavaly, 
serdülőkorúként is sok lehetőséget 
kapott nálam, az ifi csapatban. Na-
gyon határozott védekezése mellett az 
utolsó 4-5 mérkőzésen támadásban is 
felnőtt a védő teljesítményéhez. Ve-
res Barbara: Barbi Dunaújvárosból 
érkezett vissza hozzánk. Biztos kézzel 

értékesítette szélről a helyzeteit egész 
félévben. Védekezésben, ha kellett 
akár 2-es védőként is kiválóan helyt 
állt, valamint a nyitott védekezésnél 
a zavaró pozíciót is bátran rá lehet 
bízni. Kostyó Panni: a DVSC csapa-
tától érkezett hozzánk nyáron beálló 
pozícióba. Új szerep volt ez neki, sok 
alaptechnikai elemet kellett megta-
nulnia, de a hozzáállásával nagyon 
gyorsan fejlődött és már augusztus 
óta a felnőtt csapat edzéseit látogatja. 
Védekezésben Bogival egészen kivá-
ló 3-as védő párost alkotnak. Repák 
Viktória: Viki is a DVSC - től érke-
zett hozzánk. Támadó játékunk szer-
vezője, aki folyamatosan veszélyes a 
kapura. Sokat dolgoztunk azon, hogy 
jól hozza meg a döntés helyzeteket, és 
minél többször hozza helyzetbe a tár-
sait is. Védekezésben a 2-es és zavaró 
pozíciót is nagyon jól oldja meg. Viki 
is a felnőttel edz nap, mint nap. 
− Mi várható a tavasszal, lesznek-e új 
játékosok?

Én a csapattól ezt a lelkes, koncentrált 
játékot várom el a következő félévben 
is, mint amit a legutóbbi mérkőzésen 
mutattunk. A csapat összetétel nem 
változik, legfeljebb 1-2 érkező lehet.
− Mik az elvárások a vezetőségnek erre 
a szezonra?
Az elvárás a bent maradás volt min-
denki részéről a csapat felé. Az én elő-
zetes célom is ez volt, hogy biztosan 
maradjunk bent, de fontosnak tar-
tom, hogy folyamatosan rész célokat 
tűzzünk ki, ami előre viheti a csapat 
teljesítményét, így folyamatosan ha-
tározok meg új célokat. Próbálunk 
minél több mérkőzést megnyerni, 
mivel a 7. és a 13. helyezett csapatok 
között mindössze 4 pont a különbség, 
azaz nagyon szoros a második fele a 
tabellának. Minden esélyünk meg van 
arra, hogy akár mi legyünk ennek a 
mini tabellának az élén, ezért fogunk 
küzdeni.

- kábé -


