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Szükséges és elegendő: Közfoglalkoztatási konferencia és kiállítás

Szeptember 22-én  Hajdúnánás 
adott otthont a kiállítással egybe-
kötött közfoglalkoztatási konfe-
renciának a Ligetben. A rendezvény 
a közétkeztetés és a közfoglalkozta-
tás kapcsolatának feltárására, a he-
lyi közmunkaprogramok és a rövid 
ellátási láncok bemutatására fóku-
szált. A szakmai előadásokat több 
mint 25, megyei önkormányzat 
közmunkaprogramjának keretében 
előállított termékek bemutatója 
egészítette ki. 
Ismét élettel telt meg a Liget szept-
ember 22-én, ahová ezúttal a megye 
minden szegletéből érkeztek vendé-
gek, kiállítók a Közfoglalkoztatási 
konferenciára és kiállításra. 

A részt vevőket elsőként a házi-
gazda, Hajdúnánás polgármestere 

köszöntötte. Mint Szólláth Tibor 
elmondta, a konferencia egyik célja, 
hogy a megye településvezetőit meg-
ismertessék azokkal a lehetőségekkel, 
amelyekkel be tudják kapcsolni köz-
foglalkoztatási programjaikat a rövid 
ellátási láncokba, és nem utolsósor-
ban a közétkeztetésbe. 

Réthy Pál a Belügyminisztérium 
közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes 
államtitkára hosszasan szólt a közfog-
lalkoztatás 2011-es átalakításáról, az 
azóta eltelt idő jelentős változásairól, 
ezenbelül is a mezőgazdasági ágazat-
ról. Mint hangsúlyozta, a települési 
önkormányzatok által működtetett 
közfoglalkoztatási programok nél-
kül ma nem működne hatékonyan a 
közétkeztetés, de a helyi város- vagy 
községüzemeltetési feladatok ellátása 
is komoly gondot okozna.

Míg a 2011-ben a közfoglalkoztatás 
rendszerében bekövetkezett változ-
tatások idején jelentős volt a közfog-
lalkoztatottak létszáma, addig már ez 
nagymértékben lecsökkent, javarészt 
az elsődleges munkaerőpiacon találtak 
munkát a távozók, amely nagy válto-
zást hozott a vidék társadalmi, szoci-
ális és foglalkoztatási helyzetében is. 

A közfoglalkoztatás 2011. évi re-
formjával a munkavállalás szempont-
jából a hátrányos és leghátrányosabb 
helyzetű, általában alacsonyabb is-
kolai végzettségű emberek számára 
teremtettek olyan lehetőséget, amely 
hosszú távon biztosítja megélhetésü-
ket és segíti visszalépésüket az elsőd-
leges munkaerőpiacra. Ennek megva-
lósítását célozta akkoriban a képzéssel 

egybekötött mezőgazdasági program.
Megyénkben minden önkormány-

zat kezdetektől működtet mezőgazda-
sági projektet, amelyek az idő múltával 
egyre inkább részeseivé váltak a helyi 
közkonyháknak, az oktatási-nevelési 
intézmények közétkeztetésének. A 
szakmai tapasztalatok, a jó gyakorla-
tok megszerzése során egyre több he-
lyen vált lehetővé a saját feldolgozás, 
értékesítés, amely megteremtette az 
önellátás lehetőségét. Ezzel kapcso-
latos az a kormányzati rendelkezés 
is, amely ez év elejétől már 60%-ban 
határozza meg az alapanyagok rövid 
ellátási láncban beszerzett arányát a 
közétkeztetésben. 

A rövid ellátási láncok mibenlété-
ről, fontosságáról szólt előadásában 
Dr. Felföldi János a Debreceni Egye-
tem Gazdaságtudományi Karának 
docense, különös tekintettel a jelen-

legi energia, és alapanyaghiányos, vál-
ságos helyzetre. 

A közfoglalkoztatás jó tíz éve me-
gyei szinten több mint 25 ezer em-
bert érintett – azóta viszont jelentő-
sen megváltozott a helyzet. Erről már 
Tapolcai Zoltán a Hajdú-Bihar Me-
gyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, 
Munkaügyi és Munkavédelmi Főosz-
tályának vezetője tartott előadást. Fő-
osztályvezető úr a közfoglalkoztatás-
ról szólva elmondta, hogy bizonyos 

Buday séf munkában

Réthy Pál

Készül az egyeki csipke
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létszámú közmunkást minden tele-
pülésen szükséges megtartani, hiszen 
mint látható, ez helyi értékké válik, és 
mint ilyen megőrzendő. 

A szakmai program végén először 
Nagyné Legény Ildikó, Hajdúnánás 
alpolgármestere mutatta be városunk 
azon erőforrásait, amelyek felhaszná-
lásával az önfenntartást erősítjük. A 
folytatásban Buday Péter séf a haj-
dúnánási közétkeztetés másfél évvel 
ezelőtt indult reformjáról értekezett, 
majd gyakorlati bemutatót is tartott, 
helyi termékek felhasználásával.

A rendezvényen a szakmai előadá-
sokat kiválóan reprezentálta az a több 
mint 25 kistelepülés, akik elhozták 
ide közfoglalkoztatásban, rövid ellá-
tási láncban előállított termékeiket. 
A közétkeztetésben gyakorlatilag 
minden település részt vesz, ki-ki 
a maga lehetőségei szerint, ki friss 
zöldséggel, gyümölccsel, száraz tész-
tával, befőttel, savanyúságokkal, 
amivel éppen foglalkoznak. Elnézve 

a hihetetlen gazdag és látványos fel-
hozatalt, elmondható a hajdúsági, 
a bihari emberek valóban mindent 
megtesznek azért, hogy megélhes-
senek ezen a földön. Mert nemcsak 
önellátásra rendezkedtek be, hanem 
ahol lehetőség adódott, ott piacra is 
termelnek. 

Az értékteremtésben a kiállítók 
nem csak a mezőgazdasági termékek-
kel vannak jelen. Szinte mindenhol 
találkoztunk valamiféle kézműves-
termékekkel, amelyek a helyi hagyo-
mányokra épülnek; kerámiákkal, sző-
nyegekkel, hímzett lakástextilekkel, 
vagy éppen vert csipkecsodákkal. A 
biharnagybajomi önkormányzat pl. – 
hasonlóan Nánáshoz – újjáélesztette a 
gyékénykötés hagyományát, és mára 
már számtalan gyékénytárgyat készí-
tenek, természetesen piacra is. Vagy a 
pocsajiak, akik meg a hagyományos 
kovácsmesterséget tanulták vissza,  
s mára már olyan szinten művelik, 
hogy jelentős piacuk alakult ki.

A kiállítók pavilonjait szemrevéte-
lezték is és délután Réthy Pál helyettes 
államtitkár úr adta át a kiállítói díja-
kat, amelyet Pocsaj önkormányzata 
nyert el. Második lett Bakonszeg, 
míg a harmadik helyen Sárrétudvari 
végzett.

De túl a díjazáson és a csapatok 
ebbéli örömén, elmondható, igen 
hasznos, termékeny nap volt ez min-

denki számára. Adott volt a jó idő, 
a találkozások, tapasztalatcserék, a 
közös beszélgetések ideje. Sőt. A Sil-
vatica zenekar – mint egy jóféle vi-
déki családi összejövetelen, egész nap 
húzta a talpalávalót, ezzel is erősítve a 
jó hangulatot és az újbóli találkozás 
reményét.

(r.zs.)
Fotó: Girus Zsolt

Hajdú hagyományok nyomában 

Az Őszi Ligeti Napok keretében 
került megrendezésre szeptember 
22-én A hajdú hagyományok nyo-
mában címet viselő megyei ren-
dezvény. A Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzat még 2018-ban pá-
lyázott a TOP-5.3.2.-17 „Megyei 
identitás erősítése” című felhívás-
ra, amelyen A hajdú hagyományok 
nyomában című projektje nyertes 
lett. A szerteágazó, a kulturális 
élet számtalan szegmensét felölelő 
program 2022 szeptember 22-én 
ért Hajdúnánásra, ahol egész napos 

színes programok várták a Ligetbe 
kilátogató közönséget, este pedig a 
Balkan Fanatik és a Csík Zenekar 
lépett fel. 
Ezen a napsütéses őszi napon már 
a déli óráktól gyermekzsivajtól volt 
hangos az egyre népszerűbb Liget kö-
zösségi tere. Sokféle szabadidős, szó-
rakoztató program várta a kilátogató 
gyermekeket, felnőtteket egyaránt a 
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 
több települést érintő A hajdú hagyo-
mányok nyomában című rendezvé-
nyén. 

A szervező megyei önkormány-
zat egy, a kisebb-nagyobb települé-
sek között meglévő szoros kulturális 
kapcsolatokra építve gondolta ki ezt 
a sokrétű, sokszínű identitást erősítő 
programot - mondta Pajna Zoltán, a 
megyei közgyűlés elnöke. Mint meg-
tudtuk, nagyjából a felénél tartanak 
a programok megvalósításának, az 
elmúlt hónapok alatt számtalan helyi 
kulturális, hagyományőrző egyesület-
nek, együtteseknek biztosítottak fel-
lépési lehetőséget, így most éppen a 
hajdúnánásiaknak is.

A népi játszótéren a kisebbek elő-
szeretettel választották a pónilovag-
lást, de emellett igen népszerű volt 
a bajvívás, és a különféle ügyességi 
harci játékok. Régmúltunkat idézte 
a solymászat és az íjász bemutató is. 
Az íjászat mindig nagyon népszerű, a 
gyermekekben valahogy genetikailag 
benne rejtőznek ősi fegyverünk hasz-
nálatának alapmozdulatai. 

A kora délutáni órákban a Kíváncsi 
Katica Mesezenekar szórakoztatta a 
legkisebbeket, bevonva őket a közös 
táncba.

Díjazottak
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Munkába, iskolába környezetbarát módon
Az 1990-es években több nyugat-
európai országban civil szervezetek 
mozgalmat indítottak, amelyek a 
motorizált közlekedés hátrányaira 
hívták fel a figyelmet: 1997-ben 
a franciaországi La Rochelle-ben, 
rendeztek először autómentes na-
pot, néhány éven belül pedig már 
az Európai Unió közös nyilatkozat-
ban ismerte el a rendezvényt, ame-
lyet Magyarország 2001-ben írt alá. 
2002-ben az Autómentes nap mel-
lett – annak kísérőrendezvényeként 
– egy új, tematikus napokból álló 
rendezvénysorozat jött létre: az Eu-
rópai mobilitási hét, amelyet min-
den évben szeptember 16. és 22. 
között rendeznek meg. 

Hajdúnánás a kezdetektől részese 
az országos programnak, amelyet idén 
szeptember 22-én az Autómentes na-
pon szervezett meg Hajdúnánás város 
önkormányzata, amelyhez gazdag 
programmal társult az Európai mobi-

litási hét jegyében egy Klímavédelmi 
akciónap is. 

Ezen a jeles napon már a kora reg-
geli órákban kisebb-nagyobb gyerme-
kek, szülők kerékpárokkal, rollerekkel 
gyülekeztek a főtéren, hogy részesei 
lehessenek a nagy városi rendezvény-
nek, az Autómentes napnak, illetve a 
Klímavédelmi akciónapnak. 

Szeptember 22. kitüntetett nap a 
környezetvédelemben, hiszen közel 
negyedévszázada ez az Autómentes vi-
lágnap, amelyhez szervesen kapcsoló-
dik az Európai Mobilitási Hét. A nagy 
közös cél a környezetbarát és fenntart-
ható városi közlekedés népszerűsítése, 
amelyhez Hajdúnánás is rendszeresen 
csatlakozik, és ehhez anyagi forrás is 
rendelkezésre áll – mondta Nagyné le-
gényn Ildikó alpolgármester asszony. 
A közös reggeli után a részt vevők 
bringára pattantak és kikerekeztek 
a Ligetbe, illetve a Bocskai Iskola 
Magyar utcai intézményegységének 

sportpályájára, ahol a programok ja-
varésze zajlott.

De nemcsak az iskolásokat, óvodá-
sokat mozgatta meg ez a rendezvény. 
A mostani városi programnak ugyanis 
nagy újdonsága volt, hogy a legkiseb-
bek, azaz a bölcsődések is szervezet-
ten és abszolút környezetbarát módon 
kapcsolódtak a rendezvényhez. Kis-
motorjaikkal boldogon száguldoztak 
a bölcsőde játszóudvarán, de még en-
nél is nagyobb élmény volt rendőre-
ink látogatása, akik valószínű hasonló 
módon kiválóan érezték magukat az 
apróságok társaságában.

Délelőtt 10 órától már a Bocskai 
Iskola Magyar utcai intézményegy-
ségének sportpályáján folytatódott a 
rendezvény, számtalan színes, változa-
tos programmal, amelyek mind-mind 
a mozgáshoz, a környezetvédelemhez 
kapcsolódtak. A gyermekek  boldogan 
vették birtokba a különféle mozgásos 
játékokat, egész nap rendelkezésre állt 

az ugrálóvár, a trambulin, a tipróka , 
vagy éppen a bobocar. 

A hajdúböszörményi Zöld Kör vál-
tozatos, kvízjátékokkal, társasjátékok-
kal várta az érdeklődőket.

Emellett egy fenntarthatósági té-
májú színielőadás is megtekinthető 
volt, a Kajárpéci Vízirevű önkéntes 
színtársulat előadásában. Minde-
mellett át lehetett menni az éppen a 
Ligetben zajló Hajdú hagyományok 
nyomában című rendezvényre, ahol 
egész délután gyermekműsorok, és 
egyéb családi programok is zajlottak.

A nap csúcspontja kétségtelenül a 
tombolasorsolás volt, ahol számtalan 
nyeremény talált gazdára, többek kö-
zött kerékpárok, amelyek mind-mind 
valamilyen módon kapcsolódtak a ke-
rékpáros közlekedéshez. 

(erzsé, fotó: Girus Zsolt)

A nagy rendezvénysátorban a Grimm 
- Busz Színház a jól ismert Piroska és 
a farkas sajátos feldolgozását mutatta 
be. Mint a lelkes kis közönség is lát-
hatta, hallhatta, „.ez a farkas, aki a mi 
erdőnkben él, egyáltalán nem gonosz, 
hanem nagyon is kedves és jószívű." 
Az újra gondolt klasszikus történetben 
a gonosz Besamell márki fogságba ejti 
az állatokat, s farkasunkat is megkötö-
zi. Piroska kiszabadítja barátját, de az 
agyafúrt Besamell csellel elvarázsolja a 
farkast, és megparancsolja neki, hogy 
zárja a pincébe Nagymamát, majd Pi-
roskát is. Hőseink a gyerekek segítségé-
vel felismerik, hogy a szeretet minden 
gonoszságot legyőz. A mese folyamán 
több esetben is bevonták őket a játék 

menetébe, így nyújtva méginkább ma-
radandó élményt számukra. 

A folytatásban a helyi hagyomány-
őrző nótacsoportjaink, néptáncos 
gyermekeink az egész délutánt be-
töltötték produkcióikkal. Fellépett 
a Hajdú Bokréta Hagyományőrző 
Egyesület, a Lente Lajos Magyar Nó-
ta Egyesület, és az Ezüstkor Nyugdíjas 
Egyesület Éneklő Csoportja.

Igazán maradandó élményt jelen-
tett mindenkinek a Cifraszűr Nép-
tánc Egyesület több tánccsoportjának 
vérpezsdítő műsora is, akik fellépésük 
zárásaként egy rögtönzött táncházba 
invitálták a lelkes közönséget. 

Ezek a programok valószínű szere-
pet játszanak majd idő múltával ab-

ban, hogy erősödjön a szülőföldhöz 
való kötődés, szép, és értékes emlékek 
őrződjenek meg, hiszen ezek létünk 
apró, de nagyon fontos építő kövei, 
és mindig lesznek olyanok, akik átve-
szik a stafétabotot, és folytatni fogják 
– fogalmazott Pajna elnök úr, amikor 
arról beszélt, hogy mennyire fontos 
a gyermekkorban megélt események 
pozitív hatása.

A szeptember végi rendezvény sze-
rencsésen ötvöződött a szintén ek-
kor zajló megyei Közfoglalkoztatási 
konferencia és kiállítás programjával, 
ahol a kiállító települések hagyomá-
nyai is megjelentek. Így sokan meg-
tekinthették a nánási kiállítást is, ahol 
szebbnél-szebb kézműves termékek, 

szalmadíszek sorakoztak. Különleges, 
„rokoni” élmény volt a bihari részről 
Biharnagybajom gyékényből készített 
tárgyait szemügyre venni, hiszen ami 
nekünk a szalma, a „kalapkötés”, az a 
Sárrét vidékén a gyékénykötés.

Aztán elérkezett az este, és színpad-
ra lépett a 2002-ben alakult népze-
nét, világzenét játszó Balkan Fanatik 
zenekar. Az egész napos rendezvény 
zárásaként a Kossuth-díjas, közel 35 
éve pályán levő Csík zenekar lépett 
színpadra, gyönyörű, szívmelengető 
műsorral ajándékozva meg a koncert 
hallgatóságát, akik a már csípőssé váló 
őszi este ellenére is végig kitartottak.

(r.zs.)
Fotó: Girus Zsolt
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Október 15. (szombaton) 18:00: A 
Naná Színház bemutatja: Az elfelej-
tett Tündér ajándéka – ősbemutató
A családi mesedarab kedves, zenés, 
humoros történet rólunk, a világról, 
és arról, hogy sose adjuk fel a re-
ményt. Ezen alkalommal jelenik meg 
a társulat 40 előadást megért darabja, 
fényképekkel, recenziókkal: a Hajdú 
rege.
Szeretettel várjuk a családokat: gyere-
keket és felnőtteket egyaránt!
Jegyek a Kéky Lajos Városi Művelődé-
si Központ információjában vásárol-
hatók 1500 Ft-os áron.

Október 28. (péntek) 18:00: Sáfár 
Mónika: Hazaszállnak a füstkari-
kák
Az előadás központi témája a HON-
VÁGY.

Részletek hangzanak el egy 1956-ban 
kivándorolt 18 éves fiatalember leve-
leiből, melyet a szüleihez írt az alatt 
a 4 év alatt, amíg Franciaországban 
tartózkodott. Közben az események-
hez illeszkedő versek, prózák, zenei 
betétek hangzanak el élőben. A mű-
sor érdekessége, hogy Sáfár Mónika 
édesapjának leveleiről van szó, amit 
megőrzött a család, és zongorán Sá-
fár Mónika gyermeke közreműködik. 
(Mukli Franciska) Az összeállítás be-
mutatja az országát 1956- ban elha-
gyó fiatalembert (Sáfár Lajost), aki 
egy új, lehetőségekkel teli világba 
érkezik. Az első levelek a reményről, 
a nyelvtanulásról, a „kedves franciák” 
együttérzéséről szólnak, de hamaro-
san kiderül, hogy „kommunistákat” 
nem kíván foglalkoztatni senki sem 
Franciaországban, hogy nem egyszerű 

a beilleszkedés, és megjelenik a hon-
vágy, ami az évek alatt olyan fojtoga-
tóvá válik, hogy bármi áron, sejtve 
bár, hogy mit engedélyez neki az ak-
kori politikai rendszer, mégis hazatér, 
mert egy idegen országban, bármeny-
nyire is szeretné, soha nem tud olyan 
gyökeret ereszteni, mint a hazájában. 
Szereplők:
Kautzky Armand (Jászai Mari – díjas)
Sáfár Mónika Jászai Mari-díjas, Érde-
mes művész)
Vecsei László
Mukli Franciska – zongora

Kiállítások:
Palotai Erzsébet festőművész „Ima a 
gyermekekért” című kiállítása 2022. 
október 11-ig tekinthető meg hét-
köznapokon 8-18 óráig a Kéky Lajos 
Városi Művelődési Központ galériájá-

ban.
A Rzepka Gabriella festményeiből 

nyílt kiállítás október 24-ig tekint-
hető meg a művelődési központ kis 
előcsarnokában.

Október 19. (szerda) 17:00: Zajácz 
Tamás bőrműves iparművész „Bőr-
kötésben” című kiállítása a művelődé-
si központ galériájában. 

Az alkotások a helyszínen műtermi 
áron megvásárolhatók. A megnyitó 
interaktív játékában résztvevők között 
gazdára talál a művész egy alkotása.

Koncz Zsuzsa nagykoncert Haj-
dúnánáson! Időpontja: 2022. no-
vember 14. (hétfő) 19.00. Helyszí-
ne: a Kéky Lajos Városi Művelődési 
Központ színházterme. Jegyek a mű-
velődési központ információjában 
vásárolhatók, elővételben: 8.000 Ft, 
aznap: 9.000 Ft.

A Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. programajánlója

Ha valaki egyszer rám talál...
Újabb kö-
tettel gya-
rapodot t 
Hajdúná-
nás szép 
s z á m ú 
h e l y t ö r -
téneti ki-
adványai-
nak sora. 
Szeptem-
ber 30-án 
mutatták 
be a tragi-

kus sorsú, fiatalon elhunyt Maghy 
Zoltán Ha valaki egyszer rám talál 
című válogatott verseinek kötetét.
Lelkileg is mélyen megérintő rendez-
vény zajlott szeptember utolsó napján 
a Jókai utcai Maghy Zoltán emlék-
házban. Itt mutatták be a fiatalon, 
1930-ban elhunyt Maghy Zoltán vá-
logatott verseiből összeállított kötetét, 
amelyet a Móricz Pál Városi Könyvtár 
és Helytörténet adott ki, Ha valaki 
egyszer rám talál címmel. Azok között 
a falak között szóltak róla az emléke-
zők, amelyek egykoron tanúi voltak 
a költő mindennapjainak. Látták fel-
nőni az életvidám kisfiút, aki gimna-
zista korában kapta el a kor rettegett 
betegségét, a „morbus hungaricust”, 
azaz a tbc-t. Itt született verseinek 
többsége, – mintegy négyszáz – né-
hány kivétellel, amelyeket szanatóriu-
mokban vetett papírra. Itt tanult, írt, 
olvasott és itt csalogatott elő varázsla-
tos dallamokat kedves hegedűjéből. A 
rendezvényt megtisztelt jelenlétével a 

költő Maghy-leszármazottai és család-
juk; dr. Csabainé dr. Kováts Anikó és 
dr. Iványiné dr.Kováts Ildikó, a köl-
tő testvérének, dr. Pauliny Vilmosné 
Magi Gizellának az unokái.

A kötet két bevezető tanulmányt 
is tartalmaz; Buczkó József a költő 
életútjának fonalát gombolyítja, sok 
személyes élményt felidézve Maghy 
Zoltán emlékének gondozásával kap-
csolatban, míg Vékony Gábor költé-
szetéről írt értekezést. Az est kezdetén 
a kötet címadó versét Marth P. Ildi-
kó tolmácsolta, majd Buczkó József 
mesélt a költő messzi évszázadokra 
visszavezethető családfájáról, amely 
bizonysága szerint a Mag - Magh – 
Maghy família már a hajdútelepítés 
előtt itt élt. Maghy Zoltán rövid, de 
annál gazdagabb életútját is keresz-
tezte a nagy érzés, a nagy szerelem 
egy fiatal, alig tizenhat éves leányka, 
az általa csak Ciaként emlegetett bá-
jos leányka személyében. Maghy Zol-
tán művelt, sokat olvasott, kedves, jó 
megjelenésű fiatalember volt, akit 
szívesen láttak, főleg az értelmiségi 
körökben, gyakran volt vendég gim-
náziumi tanárai családjainál. Nép-
szerű volt szülővárosában, szeretettel 
vették körbe, és mindenben segítet-
ték. Megrendítő visszaemlékezést 
hallhattunk azokról a pillanatokról 
is, amikor 1984-ben exhumálták, és 
a régi alsó temetőből kihantolva, dísz-
sírhelyen kapott végső nyughelyet a 
mostani temetőkertben. 

A másik tanulmány szerzője Vé-
kony Gábor a Kőrösi Csoma Sándor 

Református Gimnázium magyar sza-
kos tanára, már évekkel ezelőtt köze-
lebbi kapcsolatba került a költővel.

Maghy Zoltán mindössze tizenhét 
éves volt, amikor első versei nyomta-
tásban is megjelentek, főként a helyi 
újságban, de mint Vékony Gábor ta-
nulmányában írja a Herczeg Ferenc 
szerkesztett Új Idők irodalmi folyó-
iratban is. Ez azért figyelemremél-
tó, mert a lap egy nagyon olvasott, 
mondhatni divatos újság volt, ( 1894 
– 1949) ahol minden szerzőnek jutott 
hely, csak a tehetség számított. Így 
publikált itt  pl. Bródy Sándor, Kassák 
Lajos, Radnóti Miklós, Tömörkény 
István, Márai Sándor, Szabó Lőrinc is. 
Azaz biztatóan indult költői pályája, 
és ki tudja, hogyan tudott volna kitel-
jesedni, ha a sors hagyott volna számá-
ra időt. De nem így történt; mindösz-
sze bő fél évtized alatt született meg 
az a több mint négyszáz vers, amely 
kézírásos formában ránk maradt, és 
amelyet a köl-
tő testvére, dr. 
Pauliny Vil-
mosné Magi 
Gizella őrzött 
meg néhány 
e r e k l y é v e l 
együtt. Ez a 
tíz kézirat őr-
zi városunk 
szelíd lelkű 
p o é t á j á n a k 
m a r a d a n d ó 
kincseit, ame-
lyekből a most 

megjelent kötet válogatása született. 
Az „Ady halk szavú utóda” meg-

határozás – ahogy a szülőház falán 
elhelyezett emléktábla is jelzi – igen 
megtisztelő, azonban egy picit be is 
skatulyázta őt, hiszen Ady mellett 
mások is hatással voltak költészetére, 
mondta Vékony Gábor,  így pl. Juhász 
Gyula, Tóth Árpád, Kiss József, Dsida 
Jenő, de Petőfi is. És kortársa volt Jó-
zsef Attila és Radnóti Miklós is. 

Az est folyamán több verse is fel-
hangzott Szabóné Mezei Etelka és 
Kőrösi Róbert tolmácsolásában, és 
megszólalt a kedvenc hangszer is, a 
hegedű, Nagy Csaba előadó művész 
által, sok szép klasszikus mű interpre-
tálásával, így is visszaidézve a múltat, 
és idevarázsolva a költő szellemét. És 
a hallgatóság rátalált Maghy Zoltánra, 
szívére ölelte és közel került hozzá, oly 
közel.....

Rigó Tamásné – fotó: Füz László

dr. Csabainé
dr. Kováts Anikó

Koszorúzás a költő emléktáblájánál
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„Magyarország, ne feledd halottaidat...” 
Az 1848/49-es forradalom és sza-
badságharc bukása után véres meg-
torlás következett. Ferenc József ő 
császári felsége Aradon, 1849. ok-
tóber 6-án kivégeztette a magyar 
honvédsereg 12 tábornokát és egy 
főtisztjét. Ugyanezen a napon a fő-
városban az első magyar miniszter-
elnököt, gróf Batthyány Lajost is. 
Rájuk, és a több száz kivégzett hős 
mártírra emlékeztünk október 6-án 
a Nemzeti gyásznapon.
Az Aradon kivégzett 13 magasran-
gú honvédtisztből kilencen bitófán, 
négyen pedig a kivégzőosztag előtt 
fejezték be földi pályafutásukat. A 
golyó általi halál tulajdonképpen a 
megtorlásokat lebonyolító, Ferenc 
József császár által kinevezett Julius 
Jacob von Haynau osztrák császári 
tábornok „ajándéka” volt, Magyar-
ország teljhatalommal rendelkező 
kormányzója ugyanis így gyakorolt 
„kegyelmet”. Lázár Vilmos és Des-
sewffy Arisztid azzal érdemelték ki az 
enyhítő ítéletet a megalázó akasztás 
helyett, hogy nem az oroszok, hanem 
az osztrákok előtt rakta le a fegyvert. 
Kiss Ernő pedig azért állhatott a ki-
végzőosztag elé, mert csak a délvidéki 
szerb felkelők és nem a császári sere-
gek ellen harcolt.

Lőpor és golyó általi halállal halt 
reggel fél hatkor: Lázár Vilmos főtiszt 
- Gróf Dessewffy Arisztid tábornok - 
Kiss Ernő tábornok - Schweidel József 

tábornok
Kötél általi halállal halt reggel hat 

óra után: Lovag Poeltenberg Ernő tá-
bornok - Török Ignác tábornok - Lah-
ner György tábornok - Knezić Károly 
tábornok - Nagysándor József tábor-
nok - Gróf Leiningen-Westerburg Ká-
roly tábornok - Aulich Lajos tábornok 
-  Damjanich János tábornok - Vécsey 
Károly tábornok.

Általában az „aradi tizenhármakról” 
szoktunk beszélni, de 1849 augusztu-
sa és 1850 februárja között Aradon 
még további három honvédtisztet 
végeztek ki: 1849. augusztus 22-én 
Ormai Norbert honvéd ezredest, a 
honvéd vadászezredek parancsnokát 
– őt szokás az első aradi vértanúnak 
is nevezni –, 1849. október 25-én 
Kazinczy Lajos honvéd ezredest, Ka-
zinczy Ferenc fiát, és 1850. február 
19-én Ludwig Hauk alezredest, Bem 
tábornok hadsegédét. 

Lenkey János honvédtábornok volt 
az egyetlen aradi vértanú, aki nem 
a bitófán vagy a kivégzőosztag előtt 
fejezte be földi pályafutását. A Vilá-
gosnál fogságba esett Lenkey pere az 
aradi vértanúkéval egy időben zajlott. 
Az ítélethozatalra ügyében azért nem 
került sor, mert a tábornok elméje 
időközben megbomlott. A felfüg-
gesztett eljárás azonban nem jelentett 
szabadságot, Lenkey az aradi vár bör-
tönében hunyt el 1850. február 8-án. 
Lenkey nevéhez a hajdúk szorosan 

kötődnek; a württember-
gi ezred 2., nagyobbrészt 
hajdúsági származású 
huszárokból álló száza-
da titokban elhatározta, 
hogy hazajön Magyaror-
szágra, a hon és a magyar 
szabadság védelmére. A 
hazatérés főszervezője és 
végrehajtója állítólag nem 
Lenkey volt, hanem Fiáth 
Pompejus főhadnagy és 
Harsányi Bálint hajdúszo-
boszlói származású őrmester. Lenkey 
csak később csatlakozott hozzájuk és 
visszatérésre akarta bírni katonáit, de 
eredménytelenül, így ő is velük ma-
radt. De szintén ez a század fogadta 
be Rózsa Sándor betyárjait is, mintegy 
150 főt.  Lenkey és százada történetét 
dolgozta fel Jancsó Miklós 80 huszár 
című filmjében. 

Az aradi vértanúkhoz hasonlatos 
sors jutott még további 20 magas 
rangú honvédtisztnek is. Több száz 
honvédtisztet is halálra ítéltek, na-
gyobb részét azonban kegyelemből 
húsz esztendei várfogságra változ-
tatták. Így a birodalom börtönei – a 
pesti Újépület, Olmütz, Josefstadt, 
Kufstein, Theresienstadt, Munkács, 
Arad – megteltek magyar politikai 
rabokkal. A külföldre menekültek 
közül sokat távollétükben ítéltek el és 
nevüket akasztófára kiszögezve tették 
közszemlére. 1851. szeptemberében 

így akasztották fel jelképesen többek 
közt Kossuth Lajost, Mészáros Lázárt, 
Perczel Mórt és Miklóst, Szemere Ber-
talant, Andrássy Gyulát és Táncsics 
Mihályt. Végül pedig több tízezer 
honvédtisztet közlegényként évekre 
besoroztak a császári hadseregbe.

Fenn maradt egy úgynevezett ono-
masztikon is, melyben a szavak kez-
dőbetűi egyben a vértanúk neveinek 
kezdőbetűi is: „Pannonia Vergiss De-
ine Toten Nicht, Als Kläger Leben 
Sie!” „Magyarország, ne feledd halot-
taidat, mint vádlók élnek ők!”

A szabadságharc, a véráldozat nem 
volt hiábavaló küzdelem: a forrada-
lom előtti állapotokat többé már nem 
lehetett visszaállítani és a bukás elle-
nére a nemzetben nemcsak tovább élt, 
de tovább is erősödött a szabadság és a 
függetlenség eszméje, hazánk a nem-
zeti önrendelkezéstől megfosztva, de 
elindult a polgári fejlődés útján.

Fába vésett történelem
Talán ez a legkifejezőbb megne-
vezés a római katolikus templom 
kertjében álló emlékjelekre, ame-
lyek a helyi katolikusság évszá-
zadaiba kalauzolják a látogatót. 
Felszentelésük a XII. Székely Me-
nekültek Emléknapja keretében 
október 2-án történt, s a Kolozsvá-
ron szolgáló Ferencz Antal plébá-
nos úr végezte.
Az egyházközség a hangsúlyt az emlé-
kezésre és az emlékeztetésre helyezte, 
amikor az emlékjelek megalkotásá-
ról döntött. Egy település története 
ugyanis népek, közösségek egymás 
utániságának a története is. Éppen 
ezért például egyetlen hajdúváros sem 
mondhatja magáról, hogy múltja a 
hajdúkkal kezdődött. Ellenkezőleg: 
velük folytatódott, ők teljesítették ki 
mindazt, amit az előző századok tele-
pülésszervező népe rájuk hagyott. Így 
van ez Hajdúnánás esetében is. Nyolc 
évszázados múlt áll ugyanis mögöt-
tünk, hiszen a régi Nánás története 
már az Árpád-korban is íródott, ami-
ről beszédesen vall a Váradi Regestrum 
1221-ből, amelyben településünk ne-
vét többször is megörökítették.

De lássuk magát a „fába vésett tör-
ténelmet”:

„Az Emlékezés Kapuja” felira-
tú fedeles kiskapu ajtó nélkülisége a 
vendégvárás, a nyitott szív, a szeretet 
szimbóluma, amely nyitva áll minden 
jó szándékú ember előtt. Még nem is 
olyan régen ilyenek ékesítették utcá-
inkat. Úgy is mondhatnánk: ezek vol-
tak a mi székely kapuink. Kifejezték és 
őrizték helyi identitásunkat egészen a 
közelmúltig. A kapun és az oszlopok 
tetején álló kereszt a katolikusságra 
utal. 

Aki átlép „Az Emlékezés Kapuján”, 
időutazásra is indul az egy-egy fon-
tos évszámmal, és felirattal ellátott 
„Múltunk Oszlopai” mentén. Ez a 
séta egyúttal a város múltjában tett 
látogatás is. Az oszlopok között van 
egy, amelyiknek a tetején derékba tört 
kereszt látható. Ez az 1569. évre utal, 
amikor a helyi katolikusság feladta 
vallását, s református hitre tért. Ké-
sőbb azonban újból életre kelt a régi 
vallás, melynek jele, hogy a további 
oszlopok csúcsán ismét büszkén áll-
nak a keresztek. A nyolc évszázadot 
szimbolizáló oszlopsor vésett, faragott 

motívumai különbözőek. Régi ácsmes-
tereink ilyen kapuoszlopokat készítet-
tek, s mintagazdagságuk sokféleségé-
nek bizonysága, hogy minden oszlop 
más díszítményt kaphatott. Ezzel az 
volt a célunk, hogy ezt a formagazdag-
ságot, mintagyűjteményt ily módon is 
átmentsük az utókor számára. 

A faanyag a Zemplénből származik. 
A fafaragó munkálatokat Magi Imre 
fafaragó népi iparművész végezte. Az 
emlékjelek terveit és a kovácsmunká-
kat e sorok írója készítette. 

A vésett évszámokkal, rövid szöve-
ges tájékoztatóval ellátott oszlopok 
bővebben is mesélhetnek mindazok-
nak, akik megállnak előttük. Érdemes 
hát beiktatni olykor a katolikus temp-
lom kertjét egy-egy pihentető sétára, 
hiszen az ott kialakított környezet 
nem csupán esztétikai élményt nyújt, 
hanem imádságra hív, miközben is-
mereteket is közöl múltunkat illetően.

Buczkó József

Az emlékjelek a katolikus templom kertjében
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Szüreti sokadalom 2022

Több évtizedes hagyománya van a 
Szüreti sokadalomnak Hajdúnáná-
son, amelyet a művelődési központ 
rendez meg évről évre. Idén az Őszi 
Ligeti Napok keretében zajlott a 
rendezvény, szeptember 24-én, 
amely a Kendereskertből indulva 
jutott el a Ligetig, majd onnan visz-
szatért a kiindulási pontjára.
Habár manapság is családok, roko-
nok, ismerősök közös programja a 
szüret, a 18-19. században sokkal 
szélesebb körben, és nagyobb ösz-
szejövetelként ünnepelték meg a 
betakarításnak ezt az időszakát. Sok 
hagyomány azonban ma is él, s ezek-
hez - mint például a szüret kezdetének 

időpontjához - büszkén ragaszkodnak 
az emberek. 

A nagy bortermő vidékeken a szüret 
a parasztgazdaság életének sorsdöntő 
mozzanata volt hosszú évszázadokon 
át, hiszen meghatározta, milyen lesz 
az elkövetkezendő év: ha bő  a ter-
més jó évnek néztek elébe, ellenkező 
esetben azonban ínséges idők követ-
keztek. A szőlő betakarításával járó 
óriási munkából mindenki kivette a 
részét, családtagok, barátok, idősek és 
fiatalok egyaránt csatlakoztak, amit 
aztán közös mulatsággal, tánccal és 
énekléssel ünnepeltek meg. A 20. szá-
zad elején a szüreti felvonulásokat a 
18. -19. század bevett szokásait alapul 
véve egységesítették. 

A szüreti mulatságnak nagy hagyo-
mánya van városunkban is, noha nem 
vagyunk kifejezett borvidék. A város  
szőlőtermő részei a kertségek voltak 
–Téglás, Csepűs, majd az Újszőlő is, 
ez már nevében is hordozta jellegét. 
Persze a bor, ami kikerült a szőlőkből, 
nem volt valami híres, de minden 
gazda igen büszke volt saját borára. 
Jó gazdának csak az számított, akinek 
mindig megtermett a saját borocská-
ja, ami az ünnepi alkalmakra éppen 
elegendő volt.

A szüreti mulatságok, szüreti bálok 
mindig nagy izgalommal várt esemé-
nyek volt, ami nálunk is a felpántli-
kázott szekerek felvonulásával kez-
dődött. A menet elején lévő fogaton 
ült a kertgazda és kertgazdáné, majd 
utánuk jöttek a többiek. Este pedig 
jött a bál, amit megépülte után már a 
„Bocskaiban” – vendéglő, a mai mű-
velődési központ – rendeztek meg. 
Számtalan hagyomány kötődött eh-
hez az alkalomhoz, pl. a szőlőlopás 
rituáléja, amikor a csőszök figyelmét 
kijátszva a legények ellopták a magas 
póznára felkötözött szőlőfürtöket. A 
bálon egyébként íratlan törvény volt, 
hogy a fiatalság ún. „magyar ruhában” 
jelent meg a bálon. 

Bár Hajdúnánáson ma már egyál-
talán nincs szőlőtermesztés, a kertek 
is átalakultak, csak a csőszházak em-
lékeztetnek a régmúltra, de a szüreti 
multaságok szokáshagyomány meg-
maradt, és sok-sok éve mindig meg-
rendezik a programot a művelődési 
központ szervezésében. Ebben az év-
ben történt ugyan némi változás, el-
maradt a kisbíró kidobolása, a kísérő 
programok, de a hagyományos szüreti 
felvonuláshoz idén is sok lovas csatla-
kozott, és így is szép számmal akadtak 
érdeklődők, akik megcsodálták a szü-
reti mentet. Szépen díszített fogatok, 
ünnepi ruhába öltözött kocsisok és 
lovasok, valamint vidám zeneszó. Így 
vonultak a város utcáin a különböző 
szekerek, a „kasfarban” pedig főként a 
gyermekek, a fiatalság. A járókelők és 
érdeklődők – csak úgy mint egykoron 
- az utcák végén és a házak kapujában 
integettek a lovasoknak, és csodálták 
meg a több mint 50 fogatból és több 
mint 10 lovasból álló szüreti menetet. 
A nap végén a lovasoknak rendezett 
bállal ért véget a program.

Dobos M. – fotó: Girus Zsolt

Megyei Termékdíjas lett 
a Katica-szörp 

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormány-
zat Közgyűlése 2021-ben fogadta el a 
Hajdú-Bihari Termékdíj adományo-
zásának szempontrendszerét. A TOP 
Plusz-3.1.1-21-HB1-2022-00001 
azonosító számú „Hajdú-Bihar me-
gyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési 
együttműködés” című projekt kere-
tében kiírt pályázattal a megyei ön-
kormányzatnak az a célja, hogy meg-
valósuljon a hagyományos, kézműves 
és tájjellegű termékeink és mezőgaz-
dasági élelmiszereink magas minőségi 
színvonalának elismerése, a megyében 
előállított termékek népszerűsítése, 
ismertségének növelése, az ilyen ter-
mékeket gyártók piaci lehetőségeinek 
bővítése, a piacra jutásának segítése, 
valamint a fogyasztók segítése a minő-
ségtudatos, környezetbarát termék ki-
választásában. További cél a környezet-
barát, tradicionális előállítási módok, 
a régi hagyományokra visszatekintő 

kézműves mesterségek, technikák 
megőrzése, továbbvitele, a társadalmi 
kohézió és a közösségi szellem erősíté-
se.  A termékdíj elnyerésével lehetőség 
nyílik a nyertes termék csomagolásán 
a megyei önkormányzat által kiadott 
„Hajdú-Bihari Termékdíj logó” fel-
tüntetésére – ezzel ismerve el a termék 
magas minőségi színvonalát. 

A Hajdú-Bihari Termékdíj 2022. évi 
felhívására benyújtott 32 darab pályá-
zatból a bíráló bizottság döntése alap-
ján a . Mezőgazdasági (feldolgozott) 
termékkategóriában a növényi ere-
detű terméktípusban Termékdíjban 
részesült a Nánási Portéka védjegyes 
Katica szörp család – Csipkebogyó 
szörpje. Ezútón is szívből gratulálunk 
Szabó Katalinnak, a Katica szörpök 
készítőjének a szép elismeréshez! 
 

forrás: hbmo.hu

A díjazottak: balról az első sorban az első Szabó Katalin 

Ezüstkor az Őszidőnél…
2022. szeptember 24-én a Hajdú-
dorogi Őszidő  Kulturális Egye-
sület Dalos-Táncos Találkozóján 
vett részt a Hajdúnánási Ezüstkor 
Nyugdíjas Egyesület A nap mottója: 
„A kedély és a munkakedv az örök 
fiatalság biztosítéka”(Jókai Mór). 
Célunk az volt, hogy bemutassuk 
tudásunkat, együtt énekeljünk, a 
közönség és saját magunk szóra-
koztatására az élmény kedvéért.
A két szomszédvár között évek óta 
barátság kötődött, mindig is szívesen 
vettünk részt egymás rendezvénye-
in. A mostani program a meghívott 
és támogató vendégek köszöntőivel 
kezdődött, majd kisebb-nagyobb 
ajándékok átadására is sor került. Az 
iskola dísztermében ezután fergeteges 
operett előadást hallhattunk Mercs 
Angéla és Kovács Szilárd énekesek 
elődásában. Együtt énekeltük az is-
mert dallamokat. A nap folyamán 
összesen 16 fellépő volt, közöttük 
egyesületünkből az Éneklő Csoport, 
a Rokolya táncegyüttes, és Papp Má-
tyás szólót énekelt Kócsi Imre és Tí-
mári Balázs zenei kíséretével. Sajnos 
betegség, őszi munkálatok, más fellé-
pés miatt csökkent a fellépők száma, 
de hangulatunk ezt pótolta.  A nap 
folyamán vajdasági. délalföldi dal-
lamokat, alföldi népdalcsokrot hall-
hattunk a hajdúdorogi együtteseket 
citerán kísérő Szabolcsi Flóra, Papp 
György, Papp Sándor, Kőmíves Edit 
közreműködésével. Műfaji kötöttség 

nem volt megadva, a táncosok tir-
pák, Kossuth-szatmári táncot, görög 
táncot adtak elő. Könnyes szemmel 
hallgattuk a más megyéből érkezett, 
illetve a határontúli dalosokat. A ven-
déglátó házigazdák szép dalos múlttal 
rendelkeznek, az Őszidő  együttes sok 
szép sikere közül megemlíteném a leg-
frissebbeket: szeptember 15-én Deb-
recenben a XVI. Katonadal fesztivá-
lon elnyerték a MH 5. Bocskai István 
Lövészdandár által felajánlott külön-
díjat, valamint a Hajdúnánás Városi 
Önkormányzat által felajánlott, „A 
legjobb dalcsokor összeállításáért” 
járó serleget, és szeptember 25-én, a 
KÓTA Aranypáva Országos Népzenei 
minősítőjén Aranypáva Különdíjban 
részesültek. Ezenfelül meghívást kap-
tak az október 25-én Debrecenben 
tartandó Idősek Világnapi rendezvé-
nyen való fellépésre. Működésükhöz 
további szép sikereket kívánunk! Az 
„ezüstkorosok” következő rendezvé-
nye a 3. negyedévi közös szülinapi-
névnapi ünnepség lesz.

Szabó Gáborné elnök 
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Állatok világnapja - október 4.
„Jó gazda gondossága az az emberi te-
vékenység, amely arra irányul, hogy az 
állat számára olyan életkörülményeket 
biztosítson, amely az annak fajára, 
fajtájára és nemére, korára jellemző 
fizikai, élettani, tenyésztési és etológi-
ai sajátosságainak, egészségi állapotá-
nak megfelel, tartási, takarmányozási 
igényeit kielégíti (elhelyezés, táplálás, 
gyógykezelés, tisztán tartás, nyugalom, 
gondozás, kiképzés, nevelés, felügyelet).”

(Az állatok védelméről és kíméleté-
ről szóló 1998. évi XXVIII. törvény.)

Az állatvédelem és állatjólét hang-
súlyozásán túl az állatok tartásával 
kapcsolatos jogsértések megelőzése 
és felismerése céljából ezek elköveté-
si magatartásaira is fontos felhívni a 
figyelmet. 

Szabálysértést követ el, aki  
•	 a	felügyelete	alatt	álló	kutyát	a	tele-

pülés belterületén felügyelet nélkül 
bocsátja közterületre, vagy kóbo-
rolni hagyja; 

•	 természeti	és	védett	természeti	terü-
leten, vagy vadászterületen kutyáját 
– a vadászkutya kivételével – póráz 
nélkül elengedi, vagy kóborolni 
hagyja; 

•	 kutyáját	 szájkosár	 és	 póráz	 nélkül	
közforgalmú közlekedési eszközön 
– vakvezető, illetve mozgáskorláto-
zottakat segítő kutya kivételével – 
szállítja; 

•	 élelmiszerüzletbe,	 közfürdő	 terüle-
tére, vagy játszótérre – vakvezető, 
illetve mozgáskorlátozottakat segí-
tő kutya kivételével – kutyáját be-
engedi, illetőleg beviszi; 

•	 a	 felügyelete	 alatt	 lévő	 állat	 által	
közterületen, közforgalom céljait 
szolgáló épületben, vagy közforgal-

mú közlekedési eszközön okozott 
szennyezés megszüntetéséről nem 
gondoskodik. 

Bűncselekménynek minősül
•	 a	gerinces	állat	–	maradandó	egész-

ségkárosodást, vagy pusztulást oko-
zó – bántalmazása;

•	 a	 gerinces,	 vagy	 veszélyes	 állat	 el-
űzése, elhagyása;

•	 a	 gerinces	 állat	 részvételével	 tiltott	
állatviadal szervezése,

•	 tiltott	 állatviadalra	 fogadás	 szerve-
zése, vagy kötése;

•	 tiltott	állatviadal	céljára	gerinces	ál-
lat megszerzése, tartása, tenyésztése, 
kiképzése, idomítása, vagy forgal-
mazása;

•	 a	 veszélyes	 állat	 engedély	 nélküli	
tartása, szaporítása, elidegenítése, 
az ország területére történő behoza-
tala, a tartására vonatkozó biztonsá-
gi előírások megszegése;

•	 a	veszélyes	eb	szaporítása,	az	ország	
területére történő behozatala, kivi-
tele, versenyeztetése, engedély nél-
kül tartása, jogszabály megszegésé-
vel elidegenítése, vagy megszerzése, 
az ivartalanítására előírt kötelezett-
ség megszegése, a tartására vonatko-
zó biztonsági előírások megszegése;

•	 a	 veszélyes	 eb	 tartása,	 kiképzése	
őrző-védő feladat ellátására, illetve 
veszélyes ebbel ilyen feladat végez-
tetése.
Fenti jogsértések gyanúja esetén ér-

tesítse a Rendőrséget!
TEGYÜNK KÖZÖSEN 
BIZTONSÁGUNKÉRT!

Hajdú-Bihar Megyei 
Rendőr-főkapitányság 

Bűnmegelőzési Osztály

Régi szocialista motorkerékpárokat vásárolnék, 
akár üzemképtelen állapotban is.
(Pannónia,Jawa,Csepel, MZ stb.)

Tel.: 20/938-8504

Köszöntjük Hajdúnánás 
legifjabb lakóit:
3 Oborzil Zsombor
3 Szatmári Zádor
3 Varga István Bendegúz
3 Varga Márk

Gratulálunk a 2022.  szeptem-
ber hónapban Hajdúnánáson 
házasságot kötött pároknak!
2 Móré Ildikó – Pásztor Krisztián
2 Debnár Lilla Dóra – Nácsa Gábor
2 Molnár Petra – Jóna Attila Zoltán
2 Bózsár Erzsébet – Huszár Tamás
2 Páskuly Gréta – Várkonyi József
2 Hágen Krisztina – Zsiga Zsolt
2 Fodor Annamária – Gál Antal

 

Akiktől 2022. szeptember hónap-
ban búcsút vettünk:
1 Bozán Andrásné
1 Erdei János
1 Francia József
1 Fülöp László József
1 Ilyés Imre
1 Kéki Imréné (Nagy Piroska)
1 Kovács Andorné
1 Máró Sándorné
1 Sebestyén Lászlóné
1 Szabó András
1 Török Ferenc

Anyakönyvi hírek 

Középfeszültségű vezetékek 
alatt lévő fák kivágása

Az elmúlt években számos prob-
lémát okozott a közterületen lé-
vő fák gallyazása, a zöldhulladék 
elszállítása. A túl magasra nőtt, 
a vezetéket veszélyes távolságban 
megközelítő fák, ágak nemcsak 
üzemzavart, áramkimaradást 
okozhatnak, amely a lakókörnye-
zetnek kellemetlenséget jelent, 
hanem élet- és balesetveszélyt is 
jelentenek.

Az Önkormány-
zat július hónap-
ban kiértesítette 
az érintetteket, 
melyben felhívja a 
lakosság figyelmét, 
hogy 2022. szept-
ember 30-áig van 
lehetőségük a 
szándéknyilatko-

zat leadására a Városfejlesztési és 
Üzemeltetési Iroda munkatársai 
részére. 

2022. októberében az Opus Ti-
tász Zrt. alvállalkozója megkez-
di a középfeszültségű vezetékek 
alatt lévő fák kivágását.
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20 éve alakult meg 
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KócsiSztori : Szabad-e lájvolni?
Izgatottan vártuk az idei augusztus 
20-át, Szent István király és az Új 
Kenyér ünnepét. A szervezők idén is 
azon buzgólkodtak, hogy minél szín-
vonalasabb, tartalmasabb programok-
kal várják a nánásiakat, holott még a 
tűzijáték lebonyolításában sem voltak 
biztosak a változó időjárási előrejelzé-
sek miatt.

Bevallom engem leginkább az esti 
sztár vendég Vincze Lilla érkezése ho-
zott lázba, hiszen a nyolcvanas évek 
végén mikor katona voltam Szolno-
kon fellépett az együttesével a lak-
tanya melletti művelődési házban. 
Izgatottan vártuk társaimmal az esti 
koncertet, de sajnos valaki megbe-
tegedett s nekem kellett kimennem 
őrségbe „önként”. Így hát egy repülő 
kerekeire ülve hallgattam bosszúsan 
az éjszakában a dalt, hogy „Ugye el-
jönnek ma a repülők”

Sebaj. Röpke 34 év elteltével ma 
biztosan eljönnek a „repülők” ráadá-
sul én konferálhatom fel őket.

A kora esti órákban meg is érkezett 
a zenekar s a művésznő is. Hamarosan 
megpillantottam amint a szervezők-
kel beszélget egy gyönyörű piros nyá-
ri ruhában. Erőt vettem magamon, 
nyeltem egy nagyot, megigazítottam 
a hajam s nagy bátran elindultam 
feléjük bemutatkozni. Közelebb érve 
már-már elkezdtem a fejemben meg-
fogalmazott köszöntő beszédemet 
mire csalódottan vettem észre, hogy 
ő nem a Lilla. A menedzsere volt az, 
aki szintén nagyon csinos volt és fő-
leg rendkívül közvetlen. Egy kötet-
len beszélgetés kezdődött közöttünk 
sok sztorival és még több nevetéssel. 
Egyszer csak két tíz év körüli leányka 
lépett hozzánk s kicsit zavartan,  de 
csillogó szemekkel így szóltak a társa-
ságunkban lévő hölgyhöz:
- Meg tetszene engedni egy közös fotót 
velünk – mondták szinte egyszerre s 
már emelték is telefonjukat a magasba.
- Édeseim én nem a Lilla vagyok, de 
ő is jön mindjárt – hangzott kedve-
sen a válasz s a lányok már futottak 
is tovább.

A sztorihoz legyen elég annyi, hogy 
néhány perc múlva elment mellettem 
egy aprócska leány farmerban, póló-
ban, simléderes sapkában s bizony 
csak később vettem észre, hogy ő a 
Vincze Lilla énekesnő.

Viszont később a két tini kislányt 
is észrevettem amint polgárőr baráta-
im (akik sárga mellényben a helyszínt 
biztosították) faggatják s azok bizony 
egyre nagyobb zavarban vannak. 
Odamentem hát, hátha segíthetek.
- Meg tudnád mondani Imi, hogy 
mit akar ez a két kislány? – mondta 
egyikük nagyot sóhajtva, hogy hátha 
megmentem őket a kellemetlennek 
tűnő szituációban.
- Lájvolni szabad? – kérdezték szintén 
egyszerre amint kérdően reájuk néz-
tem.
- Szabad – válaszoltam egykedvűen s a 
kishölgyek már rohantak is a színpad 
felé.
- Na! Ezt gyorsan magarázd meg Imi, 
mert ebből nem értettünk egy muk-
kot sem!- kérleltek mosolyogva a cim-
boráim.

Elmondtam hát, hogy a lájvolás – 
helyesen live-olás – az telefonon tör-
ténő élő közvetítés a közösségi olda-
lakon. A két tini bizonyára a zenekar 
beállását vagy a koncert egyes részeit 
akarta a barátainak továbbítani. A 
mai fiatalok már nem babáznak, vagy 
társasoznak, mint mi anno, hanem a 
telójukkal játszanak nagyrészt.
Hatalmas nevetés tört ki közöttük – 
mivel nyilván nem járatosak az ilyen 
trendi telefonos szórakozásban – s el-
árulták nekem, hogy ők egészen mást 
értettek.
- Mi úgy értettük, hogy „lejmolni” 
szabad- e?
- Már éppen szólni akartam, hogy ki 
ne találjátok, hogy kéregetni kezdtek 
itt az ünneplő tömegben – mondta a 
másik s újra hangos nevetésben tör-
tünk ki immár mind a hárman.

Kócsi Imre

Kerek 20 éve már annak, hogy a 
Hajdúnánási Nyugdíjasok Érdek-
védelmi Egyesülete megalakult. 
Azóta rendszeresen találkoznak a 
taggyűléseken, és részt vesznek a 
különböző városi szintű rendezvé-
nyeken. Saját, nagyszabású prog-
ramjukat a Regionális Nyugdíjas 
Találkozót, ebben az évben is meg-
szervezték, ami már a 16. alkalom 
az egyesület életében. 
A Regionális Nyugdíjas Találkozón 
ezúttal is jókedvű vendégsereg gyűlt 
össze a Kéky Lajos Városi Művelődé-
si Központban szeptember 24-én. Itt 
már a délelőtt folyamán finom ven-
dégváró falatkákkal és jóízű beszél-
getésekkel alapozták meg a későbbi  
hangulatot a vendégek. 

A Partiumból érkező baráti társa-
ságoknak és a környező települések 
nyugdíjas egyesületeinek közreműkö-
désével közel 150 fővel rendezték meg 
az idei ünnepi találkozót. 

Dr. Tiba István országgyűlési kép-
viselő nyitotta meg a rendezvényt, és 
köszöntötte a szépkorúakat. Beszédé-
ben kiemelte, hogy mennyire fontos 
része a társadalomnak az idősebb kor-
osztály és az aktív nyugdíjas közössé-
gek.

Szólláth Tibor, Hajdúnánás pol-
gármestere a kezdetektől figyelemmel 
kíséri a Hajdúnánási Nyugdíjasok Ér-
dekvédelmi Egyesületének aktivitását, 
amely helyi szinten is nagyon fontos 
szerepet tölt be a város életében. 

Borsi Imre Lóránt, az RMDSZ 
Bihar megyei szervezetének képvise-
lője is megtisztelte jelenlétével az ese-
ményt. Kiemelte beszédében, hogy 
mennyire fontos a megyében, régió-
ban és határon innen és túl is a nyug-
díjas kapcsolatok ápolása.

A rendezvényen kedves meglepe-
téssel készült az egyesület vezetősége a 
vendégeknek; egy kisfilm vetítése köz-
ben idézték fel az közösségük legfon-
tosabb állomásait és rendezvényeiket, 
amelyek a megalakulásuk óta eltelt 
időben valósultak meg. A vezetőség 
egy szál virággal és jelképes ajándék-
kal köszöntötte azokat, akik sok–sok 
éve aktív tagjai az egyesületnek.

Sok támogatója van az egyesület-
nek, ezek közé tartozik Nyakas And-
rás, aki az ebédnekvaló marhahúst 
ajánlotta fel. Az ebéd utáni desszert 
azonban már természetesen házi ké-
szítésű sütemények garmadája volt, 
amit a szorgos kezű szépkorú tagok 
hoztak és vendégeltek meg minden-
kit. 

Ircsi néni, ahogy mindenki ismeri 
Kristóf Irént az egyesület vezetőjét,  
20 évnyi kemény és szorgalmas mun-
ka után búcsút vett a kis közösség 
vezetői posztjától, jövőre már nem 
mint egyesületi elnök vesz majd részt 
a Hajdúnánási Nyugdíjasok Érdek-
védelmi Egyesület életében. A Regi-
onális Nyugdíjas Találkozót ebben az 
évben is nagyon sokan támogatták; a 
helyi vállalkozók és a város vezetése is 
szép számmal ajánlottak fel tombola-
tárgyakat. 

A nap hátralévő részében Barna Ist-
ván húzta a talp alá valót, így a dél-
utáni órákban már csak a táncé és a 
beszélgetéseké volt a főszerep. A 16. 
alkalommal megrendezett Regioná-
lis Nyugdíjas találkozón méltóképp 
ünnepelték meg az egyesület 20 éve 
fennállását, és ismét nagyon jól érezte 
magát valamennyi résztvevő. 

Dobos M. 

Útburkolati jelek felújító festése
Megkezdődött a burkolati jelek őszi felfestése, mely várhatóan október közepéig 
tart. Elsőként a gyalogos-átkelőhelyek kerülnek felfestésre. A festési munkák 
idején a városban több helyen kell számítani félpályás korlátozásra.

Arra kérjük a közlekedőket, hogy az úton dolgozók és a többi járművezető 
biztonsága érdekében figyelemmel közlekedjenek és tartsák be a munkavégzéssel 
érintett szakaszokon érvényes forgalmi rendet. (fotó: Girus Zsolt)


