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Október ünnepe
Az 1956-os forradalom és szabad-
ságharc – bármennyire is rövid 
ideig tartott – kivívta a nagyvilág 
figyelmét is, még ha nem is ér-
kezett segítség, ahogy ígérték. A 
magyar nép hősies ellenállására, 
szabadságharcára, függetlenségre 
vágyó akaratára, vágyára emlé-
kezünk országszerte ezekben a 
napokban. Ez az ünnep magába 
sűríti mindazt, amit nemzetünk 
kívánt, amire vágyott, amit magá-
nak követelt. Ez a rövid, alig két 
hét jelképe a hősiességnek, tanítás 
arról a nemzeti egységről, amely 
egyéni és közösségi áldozatok 
között született.  Albert Camus 
sokszor idézett írása manapság 
újra aktualitást nyert: „ A legázolt 

bilincsbe vert Magyarország többet 
tett a szabadságért és igazságért, mint 

bármelyik nép a világon az elmúlt 
húsz esztendőben. Ahhoz, hogy ezt a 

történelmi leckét megértse a fülét 
betömő, szemét eltakaró nyugati 
társadalom, sok magyar vérnek 
kellett elhullnia – s ez a vérfolyam 
most már alvad az emlékezetben.
(Camus: A magyarok vére, 1957.) 
Sokak hoztak áldozatot, sokan 
haltak mártírhalált, sokak vár-
ták sorsuk beteljesedését a halá-
los ítélet kimondása után. Ilyen 
személyiség volt a közelmúltban 
eltávozott Wittner Mária is, aki 
több mint fél évet töltött a „ha-
lálsoron”, majd változtatták az 
ítéletet életfogytiglanira, és végül 
13 évnyi raboskodás után közke-
gyelemmel szabadult. Az alábbi 
írás rá emlékezik október ünnepe 

alkalmából.

„Neveket akarok hallani!”

Ki volt Wittner Mária? Szabadságharcos, 
a szó legnemesebb értelmében, bár ő ma-
gát sohasem nevezte így. Az ilyen embe-
rekre szokták mondani, hogy nehéz élete 
volt, s mostoha sorsában nemes szívvel és 
lélekkel állt helyt.

Kétéves korától a Karmelita rend apácái 
nevelték. Édesanyja 11 éves korától magá-
hoz vette, majd állami gondozásba adta. 
Tanulmányaiban a középiskola két osztá-
lyáig jutott. Gyors és gépíró képesítést szer-
zett, dolgozott ebben a munkakörben is, de 

főként varrónőként 
kereste kenyerét. 
Kétszer volt férjnél 
és két fiúgyermeket 
szült.

1956. október 
23-tól, vagyis a 
kezdetektől részt 
vett a forrada-
lomban, ahol 
meg is sebesült. 
A forradalom le-
verése után kül-
földre menekült, 
de néhány hónap 
elteltével hazajött. 
1957. július 11-
én letartóztatták, 
majd 1958.július 
23-án halálra ítél-

ték. Kétszáz napon 
át, 1959. február 24-ig volt a siralomház-
ban, amikor az ítéletet életfogytiglanra 
változtatták. 1970-ben közkegyelemmel 
szabadult, melyet a „felszabadulás” 25. 
évfordulója miatt kaphatott meg.

A magyar emberek 1990-ben, a rend-
szerváltás után ismerhették meg. Ettől 
kezdve nagyon tevékeny közéleti életet élt. 
Az 1956-os forradalom és szabadságharc 
hiteles történetének továbbadását  tekin-
tette egyik fő feladatának. A siralomház-
ban esküt tett arra, hogy megőrzi, élteti 

és át is örökíti a hősök és 1956 szellemisé-
gének emlékét. Esküjét a sírig betartotta. 
Örömmel ment a fiatalság köreibe, se sze-
ri, se száma nem volt a rendhagyó törté-
nelem óráknak, ahol a középiskolásoknak 
mesélt a forradalomról és a megtorlás iszo-
nyatáról, az áldozatokról és a felelősökről. 
Nem rejtette véka alá harcos antikommu-
nizmusát sem.

2001. február 25-én a Parlamentben el-
mondott beszéde mérföldkőnek számított 
1956 megítélése tekintetében. Ezt követő-
en a kommunizmus által elkövetett összes 
bűn és bűncselekmény idekapcsolódott, 
mivel ezt a napot a kommunizmus ál-
dozatainak emléknapjává nyilvánították. 
Közéleti szereplése tovább bővült azáltal, 
hogy 2006-ban országgyűlési képviselő 
lett, s egészen 2014-ig parlamenti mandá-
tummal rendelkezett.

2006-ban jelent meg a Kárpátia rock 
zenekar Piros, fehér, zöld című albuma a 
forradalom 50. évfordulója tiszteletére. A 
lemezen Wittner Mária is közreműködött, 
a híres ,,Neveket akarok hallani!” című 
dalban egy halálra, majd 13 évi börtönre 
ítélt ember üzenetét közvetítette. Gyak-
ran vett részt az együttes koncert turnéin. 
Mindig nagy-nagy szertettel és éljenzéssel 
fogadta a közönség. Talán nem annyira 
közismert tény, hogy gyönyörű zászlókat 
varrt, ez volt az egyetlen megélhetése soká-
ig a rokkant nyugdíj mellett. A zászló min-

dig fontos jelkép, így a lyukas zászló még 
inkább az. Ha ezt valaki ilyen lelkülettel 
készíti, az a leghitelesebb és a legszebb.

E sorok írója 2003-ban ismerkedett 
meg Wittner Máriával, aki boldogan vál-
lalta el, hogy egy általam szervezett 56-os 
emlékműsort megtisztel a saját maga által 
írt és elmondott beszéddel. Így Hajdú-
nánáson is láthatták és hallhatták őt sze-
mélyesen. 2008-ban a hajdúdorogi Szent 
Bazil Oktatási Központban a HÓHÉR 
VIGYÁZZ! című film ősbemutatójá-
ra került sor. Az est díszvendége, a film 
főszereplője, Wittner Mária volt. A film 
után a diákok és tanárok állva tapsoltak. 
Nagyon megható volt a fiatalok önzetlen 
szeretetének megnyilvánulása. Szerencsés 
volt mindkét rendezvény közönsége, hogy 
ilyen élmények részese lehetett.

Amikor vele beszélgettem, egy széles lá-
tókörű, nagy műveltségű, olvasott embert 
ismerhettem meg személyében. Jártas volt 
a magyar őstörténetben és még sok- sok 
területen. Éleslátása minden téren remek 
volt. Nagyon szép, igényes verseket írt. 
Végtelen szeretet és jóindulat áradt belő-
le. Az önzetlenség minden cselekedetében 
megnyilvánult. Ahogy Molnár V. Jóska 
bácsi mondaná, közvetítette a MÁRIA-
SÁGOT.

Tegyünk meg mindent, hogy emléke, 
szellemisége és öröksége fennmaradjon!

Nagyné Józsa Beáta

Wittner Mária emlékére (1937- 2022)
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Őszi családi játszónap a Kendereskertben 

Születésnapi találkozó a Városi Bölcsődében 

Vidám gyermekkacajtól volt han-
gos a Kendereskert udvara október 
8-án. A Hajdúnánási Óvoda vala-
mennyi tagintézménye részt vett 
ezen az őszi népi hagyományápoló 
családi napon, amit egy pályázat 
keretén belül valósítottak meg. A 
programnak ez már a második állo-
mása volt, hiszen május 28-án a Li-
getben már volt egy hasonló jellegű 
családi játszónap. A pályázat célja a 
népi hagyományok ápolása, a népi 
mesterségek megismertetése a gye-
rekekkel és a régmúlt szokásainak 
újjáélesztése.

A megnyitón a város nevében 
Nagyné Legény Ildikó alpolgármes-
ter köszöntötte a nap főszereplőit, az 
aprócska gyerekeket, valamint mind-
azokat, akik szívesen részt vettek 
ezen a napon. Majd Máróné Zubor 
Gizella intézményvezető ismertette a 
program célját és köszöntötte a ven-
dégeket.

Ezen a napon meglepetéssel készül-
tek az óvodai dolgozók. Itt debütált 
először a nemrégiben megalakult Me-
setarisznya színjátszó csoport, akik 
egy népmesét jelenítettek meg a szín-
padon. A Só című mesedarabot vitte 
színpadra az óvoda munkaközössége. 
Az óvoda dolgozóiból álló csoport 
hatalmas sikert aratott a bemutatott 
darabjukkal, így további terveik is 
vannak a Mesetarisznya színjátszó 
csoporttal.

A Hajdúnánási Óvoda valamennyi 
tagintézménye részt vett ezen az őszi 
családi játszónapon, amely egyfajta 
közösségépítő jellegű program is volt. 
A nap folyamán a Holló Együttes is 
a színpadra lépett, akik zenés előadá-
sukkal vidám hangulatot varázsoltak. 

A csillogó szemű gyerekek öröm-
mel vették birtokba a kézműves sar-
kot, ahol mindenféle kreatív dolgot 
alkothattak kedvükre különböző 
anyagokból és különböző technikák-

kal.  Természetesen itt is előkerült a 
népviselet, így az ügyesebbek pártát is 
készítethettek maguknak, de

A népi játszótér a régi idők vásári 
forgatagára emlékeztetett. Ma már 
csak elvétve találkozhatunk ilyen já-
tékokkal, azonban ezen a napon a ki-
csik mindent kipróbálhattak, amivel 
annak idején a szüleik, nagyszüleik 
játszottak.

Az óvónénik és a dadusok közö-
sen egy őszi fotósarkot készítettek 
különböző termésekkel és tárgyakkal 
díszítve, ahol csodás fotók készültek 
emlékül erről a napról. A Portéka há-

zat is birtokba vehették a kicsik, ahol 
az egészséges életmód jegyében gyü-
mölcsöket és különleges gyógyteákat 
kóstolhattak.

A népi hagyományápoló családi 
nap létrejöttéhez rengeteg szervezés 
és előzetes gyűjtőmunka is szükséges 
volt, amibe a szülők és az óvodai dol-
gozók is szerepet vállaltak. Az óvoda 
vezetése folyamatosan keresi a lehető-
séget az újabbnál újabb források be-
vonására, ami segíti a hasonló jellegű 
programok megvalósulását.

A népi hagyományápoló családi 
nap nagyon tartalmas és élményekkel 
teli volt valamennyi résztvevő számá-
ra, ami által a kicsik megismerik ha-
gyományainkat, őseink kultúráját és a 
népszokásokat is. 

Dobos M.
fotó: Girus Zsolt

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, 
Központ és Városi Bölcsőde ebben az 
évben több programmal is emléke-
zik a  Városi Bölcsőde fennállásának 
70. évfordulójára. Hajdúnánáson 
1952-ben a Városi Tanács hozta lét-
re az első bölcsődét, amely egészen 
pontosan 1952. november 1-én nyi-
totta meg kapuit a nánási apróságok 
előtt, amely akkoriban inkább csak 
gyermekmegőrzőként működött egy 
családi házban kialakítva. 

Meghitt, barátságos hangulatú ren-
dezvény zajlott a Nikodémusz utcai 
bölcsődében szeptember 30-án, kora 
délután. Mint ismeretes ebben az év-
ben ünnepeli a Városi Bölcsőde 70. 
születésnapját, amit több programmal 
is emlékezetessé tesz az intézmény. 
Így került sor erre a 70. születésna-
pi ünnepségre, amelynek elsődleges 

célja volt, hogy az egykori bölcsődei 
dolgozókat vendégül lássák és egy jó 
hangulatú délutánon elevenítsék fel 
emlékekeit, tapasztalataikat, meg-
osztva a mostani generációkkal. A ta-
lálkozón részt vett Nagyné Legény Il-
dikó alpolgármester és Szólláth Tibor 
polgármester is, akik hangsúlyozták, 
az elődök munkája nélkül ma nem 
lenne mire emlékezni, mégha az ke-
vésbé komfortos körülmények között 
zajlott is, mint manapság, de életben 
tartottak egy városi intézményt, ami-
re ismét nagy szüksége van a városnak. 
A találkozó ideje alatt a vendégek visz-
szaröpültek időben néhány évtizedet 
és újra átélhették egykori munkás 
éveik hangulatát, emlékeit. Volt na-
pirendi szerinti étkezés, bölcsődei ét-
kekkel, teával, de még közös éneklés 
is. 

Természetesen szóba került a rég-
múlt kapcsán, hogy hogyan is mű-
ködött évtizedekig a bölcsőde, soká-
ig mint egészségügyi intézmény, igen 
csekély oktatási-nevelési célokkal, 
igen nagy létszámmal. A vendégek 
megismerkedhettek az intézmény 
fejlődéstörténetével, és bizony na-
gyon sokan csak ámultak a sok-sok 
korszerű eszközökön, az oktatási-ne-
velési módszereken, fejlesztőjátéko-
kon, amelyek ma már rendelkezésre 
állnak a gyermekeknek. Hol van ma 
már az egykori szigorú egészségügyi 
előírás, amikor egyszál pelenkában 
adták be a piciket, és intézményi 
egyenruhát kaptak. Az idősebbek 
elmondták, hogy bizony sokszor ők 
fabrikáltak játékokat, hogy tudjanak 
valamivel játszani a kicsik. Sokan 
el sem akarták hinni, hogy néhány 

évtized alatt mennyit fejlődött az 
ellátás.

A családias hangulatú találkozó, 
mint bármelyik születésnapon – a 
nagy születésnapi torta behozatalával 
érte el tetőpontját, majd még folyt to-
vább a beszélgetés, rég látott egykori 
munkatársak, ismerősök között, és 
mint többen is megfogalmazták, na-
gyon jól esett nekik ez a figyelmesség, 
amelyben most részük volt. 

(erzsé)
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A Székely Befogadás Ünnepe 

Hajdúnánás több mint 10 eszten-
deje emlékezik meg ünnepélyes 
keretek között arról a történelmi 
eseményről, amikor a Nagy Háború 
idején, 1916-ban 3200 székely me-
nekültet fogadott be a város, akik 
a román betörés elől kényszerültek 
elhagyni otthonaikat. A római kato-
likus egyház által indított megem-
lékezés két éve már önkormányzati 
szinten is bevonult városi emlékező 
ünnepeink sorába, amelyet idén ok-
tóber másodikán rendeztek meg.

A Trianoni emlékmű és a székely-
hajdú barátságot szimbolizáló szé-
kelykapu előtt kezdődött a városi 
szintű megemlékezés október 2-án az 
első világháború idején, 1916-őszén 
Hajdúnánásra menekült és itt otthon-
ra talált több mint háromezer székely 
menekült befogadására emlékezve. A 

106 évvel ezelőtt zajlott, és a háború 
sújtotta várost próbára tevő történel-
mi eseményre elsőként Szólláth Tibor 
polgármester úr emlékezett, párhuza-
mot vonva az akkor történtek és nap-
jaink vészterhes folyamatai között. 
Ma hasonló világméretű támadás 
zajlik a béke, a biztonság, a nemze-
ti szuverenitás ellen világ- és Európa 
szerte – mondta.

Magyari Lajos, Nem a fenyők cí-
mű, ikonikus verse Melegh Vilmos 
nagyváradi színművész előadásában 
hangzott fel, majd a folytatásban Tasi 
Sándor a Hajdú-Bihar Megyei Köz-
gyűlés alelnöke emlékező beszédében 
kiemelte a múlt ismeretének fontos-
ságát. Ha nincs kapaszkodónk, ha 
nem tudjuk kik voltak eleink, köny-
nyen elpusztítható, gyökere vesztett 
néppé válhatunk fogalmazott alelnök 

úr. Ezeket a gyökereket erősíti az ilyen 
ünnepség, amikor arra emlékezünk, 
milyen nemes lelkű cselekedetek ve-
zérelték eleinket a nagy ínség idején is.  

Csíkszereda és a székelység test-
véri üdvözletét hozta Füleki Zoltán 
Csíkszereda városának önkormány-
zati képviselője, aki kezdetektől fogva 
megtiszteli jelenlétével a hajdúnánási 
megemlékezéseket. Ők mindig nagy 
tisztelettel és testvéri szeretettől áthat-
va érkeznek erre az ünnepségre, hiszen 
sok-sok székely család köszönheti lé-
tét annak, hogy az elődök befogadásra 
találtak a hajdúk földjén.

Lengyelországi testvérvárosunk is 
képviseltette magát ezen az ünnepi al-
kalmon; Marčin Janik Ustrony város 
tanácsának elnöke elismerő szavakkal 
méltatta a nánásiak, a háború okozta 
keserves viszonyok közt is befogadó, 

testvéri, önfeláldozó magatartását. 
„Minden háború eszköze a gyűlölet, a 
társadalom megosztottsága, az etnikai 
csoportok kiszorítása. Ez volt a széke-
lyek sorsa is, akiknek a román invázió 
miatt el kellett hagyniuk otthonaikat. 
Az önök hajdú elődjeinek köszönhe-
tően azonban Hajdúnánáson bizton-
ságban, békében élhettek és élték túl 
az otthontól, a családtól való távollét 
időszakát, a háború végéig – fogalma-
zott elnök úr. Az emlékező, méltató 
szavak után az ünnepség résztvevői a 
kegyelet virágait helyeztek el a Triano-
ni emlékmű talapzatán. 

A Székely himnusz közös elének-
lését követően a megemlékezés a 
városháza emeleti aulájában zárult a 
székely befogadás emléktáblája előtti 
főhajtással.

(r.zs. – fotó: Girus Zsolt)

Ünnepélyes lelkész beiktatás 

Több évtizeddel ezelőtt a Hajdúná-
nási Református Egyházközségben 
két főállású lelkipásztor teljesített 
szolgálatot, ami később egy főre 
csökkent. Ez az állapot változott 
meg október 2-án, amikor ünne-
pélyes keretek között iktatták be 
lelkészi hivatalába Kocsis Áront, 
aki több mint tíz éve szolgál Haj-
dúnánáson. 

Rég látott már ősi református 
templomunk ennyi palástos lelkipász-
tort falai között, mint október 2-án, 
vasárnap délután. Nem túl gyakori, 
és igen méltóságteljes eseménynek, 
Kocsis Áron nagytiszteletű úr lelkész-
beiktatásnak lehettek tanúi az ódon 
falak és a templomot megtöltő hívek, 
vendégek. 

Az ünnepi istentiszteleten Főtisz-
teletű Fekete Károly, a Tiszántúli 
Református Egyházkerület püspöke 
hirdetett igét. Nem könnyű ma lel-
kipásztornak lenni, hasonlatos mint 

annak idején az apostolok korában, 
számtalan és igen erős negatív folya-
matok játszódnak a társadalomban, 
amelyekkel meg kell birkóznia az „őr-
állónak”, akire egy-egy gyülekezet lel-
keit bízták – és akinek mindig gondja 
kell legyen arra, hogy betöltse azt a 
szolgálatot, amelyet átvett az Úrtól – 
fogalmazott beszédében püspök úr.

Főtiszteletű püspök úr prédikáci-
óját követte a beiktatás szertartása. 
Őz Lajos, a Hajdúvidéki Reformá-
tus Egyházmegye esperese elsőként 
ismertette Kocsis Áron laudációját, 
amelyben többek között kitért Haj-
dúnánásra kerüléséről, az itt eltöltött 
több mint tíz esztendei szolgálatáról. 
Majd esperes úr az ősi szokásjog sze-
rint ünnepi áldó szavak kíséretében 
iktatta be lelkészi hivatalába, átadva 
részére a templom kulcsát és az egy-
házközség pecsétjét, hivatala jelké-
peként. A gyülekezet ajándékát, egy 
míves palástot, Baja Imre gondok úr 

adta át. Főtiszteletű püspök úr pedig 
szintén áldó szavak mellett nyújtotta 
át a beiktatásról szóló hivatalos ok-
mányt.

Az ünnepi eseményen közel negy-
ven lelkipásztor köszöntötte és hozta 
el gyülekezete igei üdvözletét, a me-
gye de az ország számtalan más részé-
ből, és határontúlról is. Megtisztelték 
az ünnepélyes beiktatási szertartást 
világi elöljárók is, így Jakab István az 
Országgyűlés alelnöke, Tiba István 
országgyűlés képviselő, Szólláth Ti-
bor polgármester úr is köszöntötték 
Kocsis Áront. 

A közösség szolgálatának elhívása 
családi örökség, aminek megható pél-
dája volt, amikor a négy református 
lelkész generációra visszatekintő Ko-
csis család folytatta az igei köszöntők 
sorát, amelyet a 93 éves nagyapa kez-
det, majd az édesapa és az édesanya 
zárták.

Végezetül Gacsályi Gábor nagy-
tiszteletű úr, Kocsis Áron mentora, a 
gyülekezet vezető lelkésze adta áldását 
és kérte az eddig végzett szolgálat foly-
tatását, amely igen fontos a megnöve-
kedett feladatok ellátásában. 

A frissen beiktatott lelkipásztor 
meghatott szavakkal mondott kö-
szönetet mindenkinek, és tett igére-

tet arra, hogy továbbra is a lelkésszé 
szentelésekor kapott ige szerint mun-
kálkodik majd. 

Ez az ige pedig így szól: „Legyen 
gondod rá, hogy betöltsed azt a szolgá-
latot, amelyet átvettél az Úrban!” (Ko-
lossé 4,17)

A beitatási ünnepség a hagyomá-
nyoknak megfelelően szeretetvendég-
séggel zárult. 

(r.zs. – fotó: Girus Zsolt)

Kocsis Áron
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Ismét megelevenedett a hagyományos 
Behajtási Ünnepség a Kendereskertben

Viseletbe öltözött pásztorok, cso-
dálatos őszi időjárás és valóságos 
vásári forgatag várta a látogatókat 
az idei Behajtási ünnepségen. Szí-
nes programok egész sora várta 
– főként a gyermekeket –de min-
den érdeklődőt. Megelevenedett az 
egykori vásári környezet, szívélyes 
kikiáltással invitáltak mindenkit,  
játékkal és találós kérdéssel indul-
tak a kulturális programok.

2015 óta Hortobágy mellett Haj-
dúnánáson is minden évben meg-
rendezik ezt a jeles néphagyományt, 
amelyet elődeink képviseltek. Haj-
dúnánáson kiemelt figyelmet fordít 
a város vezetése a régi hagyományok 
ápolására, a pásztorkultúra életben 
tartására, és azok megismertetésére a 

fiatalabb generációval.
Természetesen a Szárnyalló népi 

játékpark ismét a régi vásári forgata-
gok emlékét idézte fel. Hagyományos 
fából készült ügyességi játékokat pró-
bálhattak ki a Kendereskert udvarán a 
gyerekek, de a körhinta is nagy sikert 
aratott.

Gasztronómiai élményekkel és a ré-
gi paraszti ízvilággal is találkozhattak 
az érdeklődők a kirakodó árusok so-
rai között. A Hajdú Bokréta Hagyo-
mányőrző Egyesület színes dalcsokor-
ral örvendeztette meg a közönséget 
pásztordalokkal és rigmusokkal tar-
kított előadásában. A Cifraszűr Nép-
tánc Egyesület csoportjai pedig ismét 
nagy sikert arattak előadásukkal.

A Duna-Tisza Magyar Pásztorku-

tyás Hagyományőrző és Sport Egye-
sület pásztorkutya bemutatója évről-
évre visszatérő program a Behajtási 
ünnepségen. Nem véletlen ez, hiszen 
a hagyományőrző bemutató egyik cél-
ja, hogy népszerűsítse a hungarikum-
nak számító öt pásztorkutya fajtát, 
melyeknek jelenléte elengedhetetlen 
a pásztorok munkájához. A három 
terelő kutya fajták a puli, pumi és a 
mudi, a terület- és személyvédők pe-
dig a kuvasz és a komondor. A kutyák 
bemutatása, valamint a munkájuk 
szemléltetése érdekes eleme volt az 
eseménynek.

A hideg idő beálltával, ahogy a 
napok egyre rövidülnek, a régi nép-
szokás hagyományait követve a pász-
torok és jószágaik egyaránt a télre 
készülődnek. Az állatokat behajtják a 
pusztai legelőkről a téli szálláshelyük-
re, hiszen az állat „ a havat hazahozta 
a hátán”, vagyis már nem talál táplá-
lékot a határban.

A behajtásnak, vagy más néven szo-
rulásnak megvoltak a jeles napokhoz 
kapcsolódó határnapjai: a marhákat 
Katalin, vagy Mihály napján, a juho-
kat Dömötör napján hajtották haza. 
A beszoruláshoz kapcsolódott a pász-
torok elszámoltatása és a bérfizetés is, 
amihez a rovásfa nyújtott segítséget. 
Ezt Gencsi Zoltán szemléltette. Sze-
mes Zoltán számadó és Csiszár Imre 
alpolgármester egyesítették a tavasszal 

szétszedett rovásfát, és elszámoltak a 
jószágállománnyal.

A nyári aszály után az ősz meghozta 
a megújulást. A dús legelőkön még ja-
vában kint vannak az állatok, így ezen 
a behajtási ünnepségen a rackanyáj és 
a bivalyok lettek behatva a téli szál-
lásra.

A behajtási ünnepség a hagyomá-
nyos pásztortűz gyújtásával ért véget, 
amely egyben szimbolikus jelentősé-
gű is. Míg egykoron a pásztorszállás 
környékén folyamatosan égnie kellett 
az őrtűznek, hiszen a legelőn lévő 
pásztornak ez mutatta az utat haza-
felé, nekünk kései utódoknak pedig 
szintén egyfajta útmutatás, jelzőtűz, 
amit nem szabad kialudni hagyni. 

Dobos M. – fotó: Girus Zsolt

REGGELI A NÁNÁSI HÚSSAL!
Standot nyit a Nánási Hús a Nánási Portéka piacon 

(termelői piac)!

Ebből az alkalomból 
október 29-én reggel 7.30-tól 

termék kóstolót tartunk!

MENÜ: turista felvágott 
– extra magas hústartalmú virsli, friss kenyérrel, 

mustárral – főtt debreceni kolbász.

A finom ételek mellé meleg teát és igazi csokis, krémes kakaót biztosítunk.
Szeretettel hívunk és várunk mindenkit 

a reggeli kóstolóra október 29-én, reggel fél nyolctól!
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XII. Székely Menekültek Emléknapja

Idén október 2-án, vasárnap tar-
tották meg a Hajdúnánási Római 
Katolikus Egyházközség szervezés-
ében a XII. Székely Menekültek 
Emléknapját. Az emlékező szentmi-
sét ezúttal Ft.Ferencz Antal Kolozs-
vár-szentpéteri plébános mutatta 
be. A szentmise után a Boldogasz-
szony kertjében ünnepélyes keretek 
között szentelték fel az Emlékezés 
útja emlékjel együttest, amely a ná-
nási katolikus közösség fába vésett 
nyolc évszázados történelmének ál-
lít emléket.

Idén már tizenkettedik alkalommal 
rendezte meg a Hajdúnánási Római 
Katolikus Egyházközség az ünne-
pi szentmisével egybekötött Székely 
Menekültek Emléknapját október 
2-án, vasárnap. A hagyományos he-
lyi ünnepen minden évben tiszteleg-

nek az ősök előtt, akik 
1916 őszén több mint 
3000 székely menekül-
tet fogadtak be, amikor 
azok a románok erdélyi 
betörése elől menekültek 
az ország belseje felé. A 
szentmisét a hagyomá-
nyoknak megfelelően 
ezúttal is erdélyi pap 
mutatta be, Ft.Ferencz 

Antal kolozsvári lelkipásztor személy-
ében, aki először tudott eljutni hoz-
zánk. 

Antal atya az emlékezés mellett 
őszinte örömét fejezte ki, hogy hosz-
szú idő után eljuthatott hozzánk, és 
együtt ünnepelhetett a nánási és a 
vendégségbe érkezett hívekkel.

 A szentmisét követően az 
emlékezés a Boldogasszony kertjében 
folytatódott, ahol ünnepélyes keretek 
között szentelték fel a helyi római 
katolikus közösség 800 éves múltja 
jelentősebb eseményeinek emléket 
állító, fába vésett történetének em-
lékművét, az Emlékezés útját, amely 
Buczkó József tervei alapján készült. 
A famunkát Magi Imre fafaragó 
népiiparművész végezte, míg a ko-
vácsmunka a tervező Buczkó József 

kezemunkája. Az Emlé-
kezés kapuja az egykori 
nánási fedeles kis kapuk 
mintájára készült, azok 
jelképeit, szimbólumait 
hordozza, a 8 oszlop pe-
dig a közösség fontosabb 
eseményeinek állít em-
léket, amelyek egyben 
várostörténeti vonatko-
zásokat is hordoz. 

Az ünnepi szertartás 
az ősi magyar himnusz, a Boldogasz-
szony anyánk eléneklésével vette kez-
detét. 

A folytatásban Varga Gabriella író, 
újságíró, a néhai Jakab Antal, Erdély 
egykori püspökének unokahúga, - aki 
kezdetektől részese a Székely Mene-
kültek Emléknapjának - egy Tamási 
Áron idézettel kezdte köszöntőjét, fel-
idézve a vészterhes időket. A megem-
lékezésből igen érdekes és számunkra, 
hajdúságiak számára emlékezetre mél-
tó dolog derült ki; a menekülés idején, 
1916 nyarán Tamási Áron nem mint 
menekült, hanem mint közkatona a 
szomszédos Hajdúdorogon állomáso-
zott egységével, itt gyakorlatoztak Itá-
lia harcmezőire tartó hadiútjuk során. 

Ferencz Antal plébános úr a hajdú-

sági fülnek szokatlan nyelven, latinul 
kezdte áldásadását, majd Lukács Imre 
görögkatolikus parókus atya is meg-
szentelte az új emlékjel együttest.

Az avatószalagot az egyházközség 
világi elnöke Buczkó József és Fe-
rencz Antal plébános úr oldották le 
az Emlékezés kapujáról, majd a Szó-
zat közös eléneklése után végigjárták 
az Emlékezés útját, amelynek utolsó 
oszlopánál elénekelték az éppen idén 
100 éves Székely himnuszt.

A Boldogasszony kertjében egyre 
gyarapodó emlékező, emlékeztető je-
lek nemcsak a katolikus közösségről 
mesélnek az erre járó érdeklődőknek, 
hanem egyben erős identitási kötele-
két is jelenthetnek. 

(r.zs.)

Az Emlékezés útjának alkotói: Buczkó József és Magi  
Imre

Tamási Áron Hajdúdorogon

Ebben az évben emlékezik a magyar-
ság a székely írófejedelem születésének 
125. évfordulójára. Szeptember 20-án 
volt ugyanis egy és negyed százada an-
nak, hogy a Teremtő elindította földi 
útját az udvarhelyszéki Farkaslakán. 
A kiemelkedő képességekkel rendel-
kező fiúcska taníttatását nagybátyja, 
a gyulafehérvári nagyprépost, Tamási 
Áron főtisztelendő úr vállalta.  Így ke-
rülhetett a Székelyudvarhelyi Római 
Katolikus Főgimnáziumba, 1910-
ben, ahol Tamás Áronként jegyezték 
be, s becenevét is vitte magával, hiszen 
egyszerűen csak Árkónak szólították. 
Ez az intézmény volt az, amely meg-
alapozta íróvá válását, s életre szóló 
tiszteletét székely népe iránt.  

Még be sem fejezte tanulmányait, 

éppen a ma-
gánvizsga ideje 
zajlott, amikor 
katonának je-
lentkezett, 1916 
nyarán. Min-
dössze 19. év-
ében járt még, 
ám hajtotta 
csillapíthatat-
lan hazaszerete-
te, ezért akarta 

az elsők között 
magára ölteni a 
honvéd egyenru-

hát. Be is sorozták a Székelyudvarhe-
lyen állomásozó 82. Császári és Kirá-
lyi Székely Gyalogezredbe. Ekkor már 
érezhető volt a románok készülődése a 
keleti határoknál, a Kárpátok túlolda-
lán Magyarország hátbatámadására, 
ám mielőtt ez augusztus utolsó nap-
jaiban bekövetkezett volna, az ezredét 
egy 400 kilométerre lévő alföldi tele-
pülésre, ide a szomszédunkba, Hajdú-
dorogra vezényelték. Az újoncokból 
álló katonák alapkiképzésre érkeztek 
erre a helyre, hogy aztán tovább vezé-
nyeljék őket a nyugati frontra, a Do-
berdó, Isonzó, majd a Piave vidékére. 
Tamási Áront előbb Boszniába ren-
delték, 1917-ben pedig az olasz harc-
térre, oda, ahol a hajdúk is ontották 

a vérüket, s a Piave folyónál komoly 
katonai érdemeket is szerzett.

Nos, egy hónapnyi időre Hajdúdo-
rog volt tehát Tamási Áron gyalogos 
székely önkéntes közlegény tartóz-
kodási helye. (Egyébként akkor még 
Tamás János Áronnak hívták hivatalo-
san, hiszen születésekor édesapja így 
anyakönyveztette. Családnevéhez az i 
betűt nagybátyja példája nyomán ra-
gasztotta, 25 éves kora táján.) Hogy 
pontosan hol helyezték el az ezredet, 
nem tudható, de feltételezhető, hogy 
az egykori Fábrika, a Dohánybeváltó 
épületében, hiszen ez volt abban az 
időben a legnagyobb, egyben legbiz-
tonságosabb épület tágas udvarával 
együtt. A kimenők alatt bebarangolta 
a települést, s meglehet, hogy Nánásra 
is átruccant, ha egyébért nem, hát a 
szép leányok miatt minden bizony-
nyal. Feljegyezték ugyanis, hogy sze-
retett a szebbik nem körül forgolódni. 
Nincsen ezen semmi csodálkoznivaló, 
hiszen kiváló modora, műveltsége 
mindenütt közkedveltté tette. Na és 
persze az sem elhanyagolható, hogy 
igencsak jóképű legény volt.

Ekkortájban készült róla néhány 
fotográfia, melyek akár Hajdúdoro-
gon is születhettek. Különösen is az 
itt közölt csoportkép. Tamás (János) 
Áron, a későbbi Tamási Áron szeren-

csésen túlélte 

a Nagy Hábo-
rút. Isten haza 
vezette, hogy 
aztán szé-
kely népének 
múltját és ízes 
nyelvét a ma-
gyar irodalom 
magaslataiba 
emelje.

Az arany-
szájú székely 
- amellyel székely népe tisztelte meg 
-, porai szülőfalujában, a templom 
mellett terebélyesedő két cserefa alatt 
pihennek, ahová - kívánságának meg-
felelően - 69 éves korában, 1966-ban 
helyezték örök nyugalomra. Sírkövére 
az ő sorait vésték:
„Törzsében székely volt,/ Fia Hunniá-
nak,/ Hűséges szolgája/ Bomlott száza-
dának.”
Halála évében, az akkor még ifjú Ká-
nyádi Sándor a Tamási Áron sírjára 
című versében e sorokat hagyta ránk, 
melyeket ugyancsak felvéstek a sírkőre:
„Kívánhat-é ember többet:/ derékaljnak 
szülőföldet/ s két cserefa tömött árnyát/ 
szemfedőnek.”

Buczkó József

Katonaruhában, 1916 nyarán. (Hátul, középen, legényesen 
félrecsapott sapkában)

Egy portré a székely ön-
kéntes kiskatonáról 
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VÁROSHÁZI TUDÓSÍTÁS
A nyári igazgatási szünet után 2022. 
szeptember 29-én tartotta első rendes 
ülését a képviselő-testület.

A napirendek a polgármesteri je-
lentést követően rendeletalkotással 
kezdődtek: a 16/2022. (IX. 30.) Ön-
kormányzati Rendeletével a 2022. évi 
költségvetési rendeletét módosította 
testület az előirányzatokban bekövet-
kezett változásoknak megfelelően.
– a Hajdúnánás Városi Önkormány-

zat Szervezeti és Működési Szabály-
zatáról szóló 26/2014. (X. 30.) Ön-
kormányzati Rendelet módosítása 
megteremtette a lehetőséget, hogy 
az önkormányzatnak ismét főállású 
alpolgármestere lehessen, valamint 
aktualizálásra kerültek a rendelet 
mellékletei. 

– a 18/2022. (IX. 30.) Önkormány-
zati Rendelet az intézményi térítési 
díjak emeléséről rendelkezik 2022. 
november 1-től kezdőden a nyers-
anyagárak és a közüzemi költségek 
emelkedésére tekintettel.  A továb-
bi 27 napirendben 45 határozatot 
hozott a testület. A határozatok a 
következő döntéseket tartalmazzák:

– Tájékoztatást kaptak a képviselők a 
2022. évi költségvetés I félévi tel-
jesítéséről. Bár a jelenlegi teljesítés 
időarányos, képviselő-testület fel-
hívta a gazdálkodás felelős vezetőit 
az év hátralévő részében a bevételek 
maradéktalan beszedésére, vala-
mint a kiadási előirányzatok ren-
deltetésszerű és takarékos felhasz-
nálására.

– A szervezeti és működési szabályzat 
módosítását követően sor került a 
főállású alpolgármester megválasz-
tására. A képviselő-testület Nagyné 
Legény Ildikó képviselőt - aki eddig 
társadalmi megbízatásban látta el az 
alpolgármesteri feladatokat- válasz-
totta meg főállású alpolgármesterré. 

– Elfogadta a testület a bizottságok 
munkájáról szóló beszámolókat, 
majd az egészségügyi szolgáltatók, 
valamint a Szalay János Rendelőin-
tézet beszámolójáról határozott. 

– A Hajdúnánási Óvoda éves mun-
katervét ismerte meg és fogadta 
el a testület, majd engedélyezte az 
intézmény számára a csoportjai 
maximális létszámának túllépését a 

jelentkező igények miatt.
– Közbeszerzést lezáró döntések 

meghozatalára került sor szeptem-
berben, a Veolia Energia Magyaror-
szág Zrt. adott érvényes ajánlatot a 
városi távhő üzemeltetésére. 

– Elfogadta a testület a víziközmű-
veink gördülő fejlesztési terveit, 
és a Hajdúnánás és Hajdúdorog 
Víziközmű Beruházási Társulás 
megszüntetéséről szóló határozati 
javaslatot. 

– Díjemelést tartalmaz a sportcsar-
nokaink bérleti díjairól szóló elő-
terjesztés, melyet a testület elfoga-
dott a sportcsarnokok szervezeti és 
működési szabályzataira vonatkozó 
javaslattal együtt. 

– A testület a munkatervben megha-
tározott napirendként tárgyalta a 
helyi tömegközlekedés lehetőségeit. 
Arról döntött, hogy önálló közös-
ségi közlekedést nem alakít ki, de a 
VOLÁN-nal tárgyalásokat folytat a 
menetrendszerinti távolsági közle-
kedés lehetőségeinek kihasználására 
a város belterületén. 

– Két előterjesztéssel a településren-

dezési eszközök módosítása volt na-
pirenden. Az ipari park terültéhez 
kapcsolódóan új beépítésre szánt 
terület került kijelölésre és a város 
déli oldalán kialakításra kerülő nap-
elempark területét nyilvánította ki-
emelt fejlesztési területté a testület. 

– A testület elfogadta a Hajdúböször-
ményi Tankerültei Központ javasla-
tát az általános iskolák beiskolázási 
körzete vonatkozásában, abban vál-
tozás nem lesz a következő tanév-
ben sem. 

– A Hajdúnánási Sportklub támo-
gatásáról döntöttek a képviselők, 
melyet a Sportklub a TAO támo-
gatások önerejéhez, a COVID-19 
járvány kezelésének költségeihez 
használhat fel.

– Hat napirendben ingatlanok érté-
kesítéséről, bérletéről, bérlakások 
energetikai felújításának támogatá-
sáról született határozat. 

– Zárt ülésen önkormányzati tulaj-
donú lakások bérlőit jelölte ki a 
testület és bérleti szerződések meg-
hosszabbításáról döntött.

Biztonságban Mindenszentek és Halottak napján is!
A közelgő Mindenszentek és Halot-
tak napja alkalmából egyre többen 
látogatják meg a temetőket és keresik 
fel elhunyt szeretteik, hozzátartozó-
ik sírját. A nyugodt és kegyeletteljes 
megemlékezés érdekében a Hajdú-
Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság 
munkatársai idén is kiemelt figyelmet 
fordítanak az ünnep nyugalmát veszé-
lyeztető szabálysértések és bűncselek-
mények megelőzésére, továbbá a köz-
rend és a közbiztonság fenntartására. 
Annak érdekében, hogy zavartalanul 
teljen a megemlékezés, kérjük, hogy 
fogadják meg tanácsainkat!
•	 Mielőtt	 útnak	 indul,	 ellenőrizze,	

hogy a lakás/ház ajtóit, ablakait be-
zárta-e, a meglévő riasztót bekap-
csolta el.

•	 Tájékozódjon	a	temetők	nyitva	tar-
tásáról, a temetőbe történő behaj-

tás és parkolás rendjéről! Idejében 
induljon útnak, kalkuláljon a meg-
növekedett forgalommal, a parko-
lók telítettségével! Tervezze meg a 
meglátogatandó temetőkhöz vezető 
utat.

•	 Próbálja	meg	 elkerülni	 a	 nagyobb	
csoportosulásokat, hiszen köztu-
dott dolog, hogy a zsebtolvajok a 
nagy tömegben dolgoznak!

•	 Ne	hagyja	az	utolsó	pillanatra	a	be-
vásárlást, a temetők előtti virágáru-
sok nagy tömeget vonzanak! Míg 
Ön virágot válogat, a zsebtolvaj el-
emelheti a farzsebben, táska tetején 
elhelyezett pénztárcát.

•	 A	tömegközlekedési	eszközökön	fo-
kozott figyelemmel utazzon ebben 
az időszakban is! Ne feledje, hogy 
ilyenkor mindkét keze foglalt a virá-
gok és szatyrok miatt! Nem szokat-

lan a buszon, vonaton, villamoson, 
hogy az emberek a megszokottnál 
közelebb állnak egymáshoz. Éppen 
ezért értékeit, okmányait lehetőleg 
a ruházat belső zsebeiben tárolja, 
ahol azok nehezen hozzáférhetők a 
zsebtolvaj számára!

•	 A	temetők	környékén	számoljanak	
a megnövekvő gyalogos- és gépjár-
műforgalommal! Akár gépkocsi-
val, akár gyalogosan közlekednek, 
tegyék ezt még nagyobb körülte-
kintéssel, türelemmel! Ne megszo-
kásból közlekedjenek, figyeljék az 
aktuális közlekedési jelzéseket, már 
elindulás előtt tájékozódjanak a 
várható változásokról!

•	 Ne	feledjék:	Látni	és	látszani!	Látha-
tóságunkat nagyban növeli, ha nem 
teljesen sötét ruházatban indulunk 
útnak, illetve ha fényvisszaverő ru-

hadarabot viselünk (mellény, kar-
kötő, prizma), illetve kerékpáros 
közlekedés során a bicikli kötelező 
felszerelései rendben működnek 
(küllőprizmák, fényvisszaverők, el-
ső és hátsó lámpák).

Mindenszentek idején a temetők kör-
nyezetében megnövekedő gépjármű 
forgalom a gépkocsi feltörők legfőbb 
célpontjai. A temetőhöz gépjárművel 
érkezők, a járműtől való távozás előtt 
győződjenek meg annak zárt állapo-
táról! Ne hagyjon csomagot, értéket, 
mobiltelefont, személyes iratot a jár-
mű utasterében!
TEGYÜNK KÖZÖSEN BIZTON-
SÁGUNKÉRT!

Hajdú-Bihar Megyei 
Rendőr-főkapitányság 

Bűnmegelőzési Osztály

Temetői buszjáratok Halottak napján 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat tá-
jékoztatja a lakosságot, hogy novem-
ber 1-jén (kedd), Halottak Napján 
autóbuszjáratot indít a Városi Közte-
metőbe az alábbi időpontokban
„Nagykörúti járat” 
2022. november 1. (kedd)  
indulás 9.30 óra    vissza 11.00 óra
2022. november 1. (kedd)  
indulás 13.00 óra vissza 15.00 óra
Az autóbuszjárat az 1. számmal ellá-
tott megállóhelyről indul és a felsorolt 
megállóhelyeket érintve érkezik a Vá-
rosi Köztemetőbe.

Megállóhelyek: 1. Kossuth u./Magyar 
u. sarok – Takarmánybolt - 2. Árpád u. 
80. szám - volt IKR központ - 3. Ár-
pád u. 48. sz. - NASI Vegyiáru bolt - 4. 
Zrínyi u. 46. - Molnár Élelmiszer bolt 
- 5. Rákóczi u. 48. sz. - Molnár Élelmi-
szer bolt - 6. Baross u. 11. sz. - Csiha 
Győző Technikum és Szakképző Iskola 
- 7. Attila u. - Volt „Állategészségügyi 
Centrum” - 8. Attila u./Alma u. sarok 
- volt Napsugár Óvoda - 9. Attila u./
Tégláskert u. sarok - Kertvárosi ABC - 
10. Magyar u. 104. sz. - Hajdúnánási 
Óvoda - 11. Magyar u. 46. sz. - Haj-

dúnánási Humán Szolgáltató Otthon
„Kiskörúti járat”
2022. november 1. (kedd) i n d u l á s 
10.00 óra   vissza 11.30 óra
2022. november 1. (kedd) indulás 
13.30 óra vissza 15.30 óra
Az autóbuszjárat az 1. számmal ellá-
tott megállóhelyről indul és a felsorolt 
megállóhelyeket érintve érkezik a Vá-
rosi Köztemetőbe.
Megállóhelyek:  1. Kukori Húsáruház 
(volt „Morgó” Halászcsárda) Kossuth 
u. - 2. Batthyány u./Bethlen G. krt. sa-
rok - 3. Bartók Béla krt. 4. sz. előtti au-

tóbusz megállóhely - 4. Sportcsarnok 
- Irányi u. - 5. Széchenyi u. - Petőfi 
u. „Y”  - kereszteződés - 6. Ady End-
re krt. Élelmiszer bolt előtti autóbusz 
megállóhely - 7. Gyermekegészségügyi 
Centrum (volt Tüdőgondozó) Tulipán 
u.
Tedejről induló járat: Az autóbusz-
járat november 1-jén indul a Tedej, 
Fő utcai buszmegállóból  du. 12.30 
órakor. Tedejre visszainduló járat: a 
Városi Köztemetőből november 1-én 
du. 15.30 órakor indul vissza a Tedej, 
Fő utcai buszmegállóba.
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Igaz, hogy szeptember elején a DEAC 
csapatától kikaptunk Debrecenben, 
de mióta birtokunkba vettük a felújí-
tott center-pályánkat egyszerűen szár-
nyal a csapat. A debreceni fiaskó után 
egy cél vezérelt, hogy az egymás után 
következő három hazai mérkőzésen 
minél több pontot gyűjtsünk. Nos, 
mindhárom mérkőzésen itthon tar-
tottuk az összes pontot, sőt, a kisebb 
ünnepségen, hivatalosan is felavatás-
ra került centerpályánk "pályaavató" 
mérkőzése pedig nem is sikerülhetett 
volna jobban. A Hajdúnánás a nem-
régiben még NB I – ben szereplő 
Balmazújváros csapatát fektette két 
vállra. Nézzük az eredményeket!

DEAC Futball Nonprofit Kft. – Haj-
dúnánás FK 2–0 (0–0)
Vezette: Bendik T. (Vadon T., Molnár 
L.)
Hajdúnánás FK: Ésik L., Csatári D., 
Papp L., Bencze D., Tóth B. (Uri M.), 
Vadász L., Andorkó S. (Kerek B.), Új-
vári Zs.(Mezei J.), Lakatos N., Fodor 
J. (Kiss L.), Lovas M.
Edző: Daróczi Péter
Gól: Orbán A., Béke T. 
Ifi:1–2
Csapatunk Debrecenbe látogatott, 
ahol a döntetlent hozó első félidő 
után kétgólos vereséget szenvedtünk.
Sajnos most is voltak hiányzóink, 
hisz Bohács Bence és Linzenbold 
Zsolt sem tudott vezetőedzőnk ren-
delkezésére állni. Az első felvonásban 
még álltuk a sarat, de a második félidő 
13. percében, majd a félidő közepén 
is túljártak az eszünkön, így megér-
demeltnek tűnő győzelmet arattak a 
hazaiak.
Hajdúnánás FK–Sárréti DSK 2–0 
(0–0)
Néző: 150
Vezette: László J.(Gulyás S., Kiss B.)
Hajdúnánás FK: Ésik L., Csatári D., 
Papp L.(Kiss L.), Bencze D.(Mezei 
J.), Vadász L.(Uri M.), Andorkó S., 
Linzenbold Zs.(Kerek B.), Újvári Zs., 
Lakatos N., Bohács B.(Csatári E.), 

Lovas M.(Fodor J.) 
Edző: Daróczi Péter
Gól: Fodor J., Kiss Cs.(ö.g.) Ifi: 4–0
Ezen a délutánon két olyan gárda 
mérte össze tudását, amelyek számá-
ra nagyon fontos volt a három pont. 
Mind a két társaság többre hivatott, 
mint amit eddig mutatott, de az ered-
mények eddig nem nagyon jöttek. Az 
első félidőben kiegyenlített játékot 
láthattak a kilátogató szurkolók, bár 
a 45. percben Bohács Bence révén a 
kapufát találta el csapatunk.
A folytatásra egy erőszakosabb, jobb 
játékot bemutató Hajdúnánás fu-
tott ki. Csapatunk dominált ebben a 
félidőben és a két találat mellé több 
gólhelyzetet is kialakított. Azonban 
Fodor János remekbe szabott szabad-
rúgás gólja és a vendégjátékos hatal-
mas öngólja kellett ahhoz, hogy nyu-
godtan hátra dőlhessünk a nézőtéren.
Hajdúnánás FK – DASE 1–0 (1–0)
Néző: 150 Vezette: Muszka Z. (Kövér 
T., Czinege T.)
Hajdúnánás FK: Ésik L., Bohács B., 
Bencze D. (Csatári E.), Andorkó S., 
Linzenbold Zs., Újvári Zs. (Mezei J.), 
Lakatos N. (Uri M.), Fodor J., Vadász 
L., Lovas M. (Kiss L.), Papp L. (Tóth 
B.).

Edző: Daróczi Péter
Gól: Újvári Zs.
Ifi: 0–2
A jelenlegi listavezetőt fogadtuk a fel-
újított pályánkon, akinek eddig száz 
százalékos volt a teljesítménye. Mos-
tanáig 5 mérkőzést játszott a szezon-
ban, s mindet megnyerte mi viszont – 
ahogy edzőnk is mondta – szervezett 
fegyelmezett játékkal kontrol alatt 
tartottuk a mérkőzést egy jó ellenfél-
lel szemben.
Kovács Miklós, a vendégek trénere is 
gratulált a csapatnak a győzelemhez a 
lefújás után.
Hajdúnánás FK–Balmazújvárosi FC 
5–2 (1–0)
Néző: 150
Vezette: Hajdú I.(Katona L., Pintér Á.)
Hajdúnánás FK: Ésik L.(Csáki 
M.), Bohács B., Bencze D.(Uri M.), 
Andorkó S.(Mezei J.), Linzenbold 
Zs.(Kiss L.), Újvári Zs.(Kerek B.), 
Lakatos N., Fodor J., Papp L.(Tóth 
B.), Vadász L., Lovas M.(Csatári E.)
Edző: Daróczi Péter
Gól: Újvári Zs.(3), Vadász L., Tóth 
B., illetve Benke N., Silling M. 
Ifi: 2–0
A vendég gárda már nem azzal a keret-
tel vágott neki az idei bajnokságnak, 
mellyel az elmúlt szezonban nyert. 
Rengeteg tehetséges fiatallal a keret-
ben, egy harapós, harcos társaság elle-
nében vettük fel a harcot. Játékosaink 
mezőnyfölényt tudtak kialakítani, 
melynek eredményeként a 18. perc-
ben a vezetést is meg tudtuk szerezni. 
Az újvárosi fiatalok főleg kontrákkal 
operáltak, de kapunk ritkán forgott 
veszélyben. A második félidő elejébe 
pedig belealudtunk. A vendégek egy 
szabadrúgás gólnak, valamint egy 
egyéni akciónak köszönhetően meg-
fordították az eredményt. Ez nem 

volt benne a találkozóban! Az azon-
ban igen, hogy játékosaink ritmust 
váltottak és Újvári Zsolt vezérletével 
megfordították az eredményt. Ösz-
szességében megérdemelt győzelmet 
arattunk egy fiatal, harcos társasággal 
szemben!

Végül pedig egy gondolatot idézek 
Daróczi Péter edzőnk nyilatkozata-
iból: „Sokat kellett várnunk arra a 
napra, hogy debütálhassunk a Cen-
terpályán! Köszönjük mindenkinek, 
aki valamilyen formában segített, 
hogy a mérkőzéseket ezentúl itt tud-
juk megrendezni! 

Kócsi Imre – fotó:Girus Zsolt

Pályaavató győzelmek 
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Hajdúnánási sikerek Karlovy Varyban

Szeptember 30. és október 2. kö-
zött rendezték meg a 29. SKDUN 
Karate Világbajnokságot és a 14. 
SKDUN Karate Világkupát Cseh-
országban, ahol a hajdúnánási Hó-
dos Imre SE tagjai 7 versenyzővel 
és 3 versenybíróval képviselték a 
várost, és ahonnan igen szép ered-
ményekkel tértek haza. 
Nagyon szép sikereket értek a haj-
dúnánási Hódos Imre SE Karate 
Szakosztályának sportolói az idei 29. 
SKDUN Világbajnokságon és a 14. 
SKDUN Világkupán Csehországban, 
Karlovy Varyban. Nem túl sokat hal-
lunk karatés fiataljaink mindennapja-
iról, pedig nagyon szép eredmények-
kel büszkélkedhetnek, Zo Lee Sensei 
– Kis Zoltán – vezetésével, akivel a 
felkészülésről, a nyári táborokról és 
mindennapjaikról beszélgettünk.
− Mit kell tudni ezekről a világverse-
nyekről és hogyan készültek erre a nagy 
versenyre?
Mi is a Magyar Karate Szakszövetség-
be tartozunk, ezen beül az SKDUN 
HUNGARY stílusszövetséghez, 
amely nemzetközi szervezete, két 
világversenyt ír ki évente. Tavasz-

szal EB-t, és ősszel VB-t. Ez 29 éve 
így történik. 14 évvel úgy döntöttek 
úgy, hogy a Kohai-oknak (a kezdő 
versenyzők) is lehetőséget adnak a 
világversenyekre, ezért ezzel párhuza-
mosan elindították az Európa- illetve 
a Világkupát. A mostani VB-re való 
felkészülés a nyári táborunkkal kezdő-
dött, azután az országos „Instruktori 
ET” szintén Hajdúnánáson, ezeknek 
a Városi Fürdő adott otthont. Követ-
kezett a szövetségünk velencei tábora, 
több mint 200 fő részvételével. A sze-
rencsi verseny volt a VB-re felkészítő 
verseny, ahol felmértem az esélyeket, 
és már láttam, hogy Karlovy Varyban 
is lesz pár jobb helyezés. Egy utolsó 
egri egynapos edzőtábor, és mindent 
bele! Eddig ketten indultunk világ-
versenyeken Hajdúnánás színeiben, 
Erdős Dóra és én, de ez most meg-
változott.
−Milyen titkos, avagy nem titkos remé-
nyekkel indultak el ezen a versenyen? – 
számított-e ilyen szép eredményre? 
−Felkészítettem a gyerekeket mentá-
lisan is. Nagyon fontos, hogy fejben, 
lélekben teljesen ott tudjanak lenni, 
hogy tudják:  itt egy korcsoportban 

15-20 fő lesz, az országok legjobbjai! 
Mindenki győzni jön. Harcoljatok, 
nyerni csak egy fog. Add a tudásod 
legjavát, és meglátjuk. Ne keseredj el, 
ha nem leszel első. Jövőre is lesz…szó-
val ilyen és ehhez hasonló gondolatok 
mentén készültünk. Az esélyünk jó 
volt, hiszen a szerencsi versenyen 12 
aranyat, 5 ezüstöt hoztak.
Aztán elérkezett szeptember 30-a és 
elkezdődött a 29. SKDUN Világbaj-
nokság, és a 14. SKDUN Világkupa 
Csehországban, Karlovy Varyban, 
ahol a hajdúnánási Hódos Imre SE 
tagjai 7 versenyzővel és 3 versenybíró-
val képviselték a várost. A versenyen 
29 ország közel 1000 versenyzője vett 
részt. Szóval nem tűnt egyszerűnek a 
jó szereplés, ám a nánási versenyzők 
igen szépen helyt álltak. 
Varga Balázs: 8-as döntőbe jutott, 
Kiss Csongor: kata 4.hely, Kovács 
Dorottya: kata bronz, duó kata bronz, 
Horváth Zalán: kihon ippon bronz, 
duó kata bronz, Reszegi Dominik: 
kihon ippon ezüst, Kiss Boglárka: 
kata arany,  kumite bronz, Erdős Dó-
ra: kumite bronz, és meglepetésként 
érte a hír, hogy ő indul a Mesterek 
tornáján képviselve Magyarországot a 
női kategóriában, ahol a bronzérmet 
sikerült megszereznie, és az ezzel járó 
kupát!
− Nemcsak nemzetközi szinten teljesíte-
nek kiválóan a nánási sportolók, hazai 
versenyeken is remekül szerepelnek.
−Így igaz, csak néhány a hazai ver-
senyek sorából: február 18-án a XII. 
Hódos Imre Kupán a 11 versenyzőnk 
5 arany, 9 ezüst, 9 bronzérmet nyert. 
A tavaszi EB-n is ott voltunk Szerbi-
ában, ahol Kiss Boglárka 1 második 
és egy harmadik, Erdős Dóri egy 
második helyezést ért el. Április 30.: 
Ippon Shobu Diákolimpia: Dóri 2. 

hely. Május 29, Nagykálló: 10 arany, 
6 ezüst, 4 bronz. A Heves Kupán is 
jól szerepeltek versenyzőink, de még 
lehetne sorolni.
− Erdős Dóra a Mesterek tornáján kép-
viselte Magyarországot, és szintén jó 
eredményt ért el. Mennyire növelheti ez 
a nánási egyesület „ázsióját”, - Ön sze-
rint hol tart az egyesület a hazai rang-
sorban, teljesítményük alapján?
− Engem nagyon meghatott, mikor  
Szövetségünk elnöke, Juhász Ferenc 
(8. Dan) megkért, hogy Dórit ne-
vezzük be a Mesterek tornája női 
versenyzőjének, ahová minden ország 
egy versenyzőt nevezhet. A döntőbe a 
legjobb formagyakorlatot mutatta be, 
a kumitében a moldáv versenyző 2:1 
re megverte, így ez „csak” a harmadik 
helyezéshez volt elég. Nagyon büszke 
voltam rá. A Hódos Imre SE verseny-
zőit már jól ismerik a versenyeken. 
Egyre több helyre elmegyünk, mi-
nőségben a jobbak között vagyunk, 
csak létszámban tudnak felülmúlni 
bennünket.
− Mi a legközelebbi cél, mire készülnek?
− E két verseny után vannak a vizs-
gafelkészítési időszakok, a végén öv-
vizsgával. Akinek a kivárási ideje és a 
hozzáállása megvan, illetve megszer-
zett tudása erre lehetőséget ad, egy 
fokozatot előre léphet. Januártól újra 
a versenyeké a főszerep. Azért nem 
kell félreérteni, a karate nem csak ver-
senysport. Mellette még önvédelem, 
és testnevelés is. Természetesen azokat 
is szívesen látjuk az edzéseinken, akik 
e másik kettőt szeretnék választani. 
És végül Funakoshi Gichin-t idézem: 
„A karate célja, nem a győzelem vagy 
a vereség eldöntése, hanem a jellem 
fejlesztése, és a gyakorlatok tökélete-
sítése”

Lejegyezte: Rigó Tamásné

Piaci jelleggel bérbe adott önkormányzati lakások bérleti díja
Értesítem a lakosságot, hogy a jövőben rendszeres tájékoztatást nyújt a Hajdú-
nánás Városi Önkormányzat a tulajdonában álló lakások piaci jelleggel történő 
bérbeadásáról. 
Az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek 
bérbeadásának szabályairól szóló 16/2017. (V.26.) önkormányzati rendelet 5. 
§ (1) bekezdés g) pontja alapján az önkormányzat a licit során a legmagasabb 
bérleti díj és az előzetesen vállalt leghosszabb egyösszegű befizetés szerinti leg-
kedvezőbb ajánlatot fogadja el.  A bérleti jogviszony időtartama 1 év. 
2022. szeptember 5-én tartott versenytárgyalásokat követően, a Képviselő-tes-
tület 2022. szeptember 29. napján négy önkormányzati tulajdonú lakás piaci 
jelleggel történő bérbe adásáról döntött.

Lakás elhelyezkedése Lakásrende le t 
szerinti bérleti 
díj 

Bérleti díjra adott 
l e g m a g a s a b b 
ajánlat

Egyösszegű kifizetés 
mértéke

Ady Endre krt. 33. 35.700,- Ft/hó 63.700,- Ft/hó 764.400,- Ft (12 hó)
Bethlen Gábor krt. 41. 37.704,- Ft/hó 37.704,- Ft/hó 301.632,- Ft (8 hó)
Bethlen Gábor krt. 43. 39.710,- Ft/hó 75.710,- Ft/hó 908.520,- Ft (12 hó)
Csokonai utca 16. 30.600,- Ft/hó 70.600,- Ft/hó 847.200,- Ft (12 hó)

Hajdúnánás, 2022. október 10.
Dr. Kiss Imre, jegyző


