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Hajdúnánás fontos lépéseket tett a kiadáscsökkentések érdekében
Az elmúlt hónapokban tapasz-
talt különösen nehéz gazdasági 
körülményeket mindenki érzi a 
hétköznapjai során magánember-
ként, vállalkozóként, vezetőként, 
hiszen ötven éve nem látott inflá-
ciós hullám söpör végig a világon. 
Mindannyian érezzük a bőrünkön, 
hogy a COVID világjárvány, majd 
az orosz-ukrán háború kitörése és 
elhúzódása, valamint az évszázad 
aszálya milyen nehéz gazdasági kö-
vetkezményekkel jártak eddig is, 
most pedig az elhibázott és súlyos 
következményekkel járó Európai 
Unió szankciós csomagok okozta 
energiaválság ró terheket nemcsak 
a lakosokra, hanem az önkormány-
zatokra is. 

A kormány a meghirdetett ener-
gia veszélyhelyzetben a lakossági fo-
gyasztókat védi a bevezetett lakossági 
árakkal, így kevesebb teher hárul a 
lakosságra, de az önkormányzatok je-
lentős nehézségekkel néznek szembe 
az elszabadult energiaárak hatására.

Hogy mit jelent ez számokban kife-
jezve Hajdúnánáson?

Az önkormányzat által fenntartott 
városi intézményrendszer tekinteté-
ben, kalkulációnk szerint mintegy 
405.000.000 Ft megtakarítást kell 
elérnünk a jelenlegi árakkal számolva 
2022. október - 2023. április között 
az elektromos áram, a távhő, a gáz 
szolgáltatási árainak változását és a 
pellet beszerzési árait is figyelembe 
véve. 

Ezt az energiaválság és a draszti-
kus áremelkedés miatt bekövetkező 
jelentős mértékű összeget megtakarí-
tásokból fedezni nem lehet, ellensú-
lyozására az önkormányzatnak meg 
kell tennie a szükséges és lehetséges 
intézkedéseket, a takarékoskodást 
magunkon kezdve.

Ennek a felelősségnek a tudatában 
kellett olyan nehéz döntéseket meg-
hoznunk, melyek úgy teszik lehetővé a 
kiadáscsökkentéseket, hogy ezekből a 
lakosság minél kevesebbet érzékeljen, 
a megszokott szolgáltatások továbbra 

is rendelkezésre álljanak és lehetőség 
szerint megőrizzük a munkahelyeket. 

Október 20-án rendkívüli ülésen 
fogadta el a hajdúnánási képvise-
lő-testület azt az intézkedési tervet, 
mely az energiaválság és a drasztikus 
áremelkedések miatt szükséges ki-
adáscsökkentési intézkedéseket tar-
talmazta. 

A legmagasabb léptékű áremelke-
dést a távhő tekintetében látjuk, itt 
ugyanis 14,2-szeres árváltozás tör-
tént. Ez olyan mértékű emelkedés, 
amely beláthatatlan mértékű követ-
kezményekkel járhat, amennyiben 
nem hozunk radikális döntéseket 
ennek a kiküszöbölésére.  Ezért abba 
az irányba indultunk el, hogy az ön-
kormányzat elsődleges céljának kell 
lennie a távhőrendszertől való füg-
getlenedésnek. Így a korábban távhő 
fűtéssel fűtött intézményeinkben (pl. 
önkormányzati hivatal, művelődési 
ház, közétkeztetés) elkezdtük meg-
vizsgálni a távhőről való leválás és 
az alternatív fűtési rendszerekre való 
átállás lehetőségét. Mindezt olyan 
egyedi intézményekre szabott intéz-
kedések fogják kiegészíteni (otthoni 
munkavégzés, rövidített nyitvatartási 
idő, a közösségi terek átköltöztetése 
alternatív fűtésű épületekbe), melye-
ket az intézményvezetők dolgoznak 
ki a feladatellátásuk specifikumainak 
megfelelően. 

Lehetőséget teremt ehhez nekünk 
az, hogy 2010. óta pályázati, va-
lamint saját forrásból megújult az 
önkormányzati ingatlanok jelentős 
része. Épületenergetikai felújításokat 
hajtottunk végre, melynek során kül-
ső hőszigetelést, nyílászáró cseréket, 
homlokzat- és födémszigetelést, fű-
téskorszerűsítést végeztünk el, a mű-
ködési költségek csökkentése érdeké-
ben jelentős mértékben telepítettünk 
napelemes rendszereket az épületekre. 
A közvilágításnál teljes korszerűsítést 
hajtottunk végre.

Az intézményeket és a gazdasági 
társaságokat érintő kiadáscsökkenté-
sek kapcsán megfogalmaztuk néhány 

alapelvet, melyekhez ragaszkodunk: 
az oktatási és nevelési intézmények za-
vartalan működését biztosítjuk, hogy 
a szülők munkavégzése folyamatos 
legyen, a munkahelyeket lehetőség 
szerint megtartjuk, a lakossági ügyin-
tézéseket, szolgáltatásokat továbbra is 
biztosítjuk a városban, megőrizzük a 
meglévő szociális támogatásokat.

Így terveink szerint bár csökkentett 
nyitvatartási idővel, de nyitva marad a 
gyógyfürdő, a könyvtár, és lehetősége-
ihez mérten a művelődési ház tovább-
ra is igyekszik megvalósítani a terve-
zett programjait és rendezvényeit. 

Mindezekhez komoly takarékos-
ságra van szükség, ebben minden 
intézmény és gazdasági társaság 
szolidaritására számítok, az in-
tézményektől átgondolt és éssze-
rű intézkedéseket kértem.

Mindenkinek fel kell arra ké-
szülnie, át kell gondolnia családi 
szinten is, hogyan tudja a saját 
háztartásában a fogyasztását 
csökkenteni. Olyan időszak elé 
nézünk, ami mindannyiunktól 
- egyénektől, családoktól, intéz-
ményektől - nagyon sok tekin-
tetben alkalmazkodást igényel, 
most a megszokásainkon több 
ponton is változtatni kell, ami 
számos kellemetlenséget okoz, 
mégis szükséges. 

Ne feledjük, itt a Hajdúság-
ban, a hajdúk örököseként, 

hogy évszázados hagyományunk van 
arra, hogy összefogással, az egyéni ér-
dekeket kicsit hátrébb szorítva, a kö-
zösséget tartva szem előtt, olyan ered-
ményeket érhetünk el, amilyenekre 
korábban nem is gondoltunk volna. 
Most ugyanerre a belső erőre van 
szükség. Hiszem, hogy ez a helyzet 
egy olyan mérföldkő lehet számunk-
ra, melyre majd visszatekintve ismét 
azt mondhatjuk a közösségben rejlő 
erő adott nekünk ahhoz, hogy nem-
csak átvészeljük, hanem megerősöd-
ve, friss tapasztalatokkal felvértezve új 
irányt szabjunk közös jövőnknek.

Szólláth Tibor
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Pályaválasztási nyílt napra várták az általános iskolás diákokat a 
Csiha Győző Technikum és Szakképző Iskolába

Nagyarányú fejlesztések a Bocz-N Kft-nél

Október 18-án egy nyílt nap során 
ismerkedhettek meg a környező te-
lepülések általános iskoláiba járó 
hetedikes és nyoldacikos diákok a 
Berettyóújfalui Szakképzési Cent-
rum Csiha Győző Technikum és 
Szakképző Iskola továbbtanulási 
kínálatával. A kötetlen nyílt napon 
interaktív formában igyekezett az 
iskola vezetősége bemutatni, hogy 
miért érdemes náluk továbbtanulni.

A nap során Pappné Fülöp Ildikó 
intézményvezető részletes és átfogó 
tájékoztatót tartott a gyerekeknek és 

szüleiknek, amelyben bemutatta az 
iskola képzési kínálatát.

A tájékoztatók után az iskolában fo-
lyó képzéseket a diákok testközelből 
is megtekinthették és kipróbálhatták. 
A diákok most is beülhettek egy-egy 
tanórára, körbejárhatták az iskolát és 
megnézhették a tanműhelyeket, ami 
igen érdekes lehetett a fiatalok szá-
mára, hiszen az oktató pedagógusok 
hasznos információkkal is ellátták 
közben a diákságot, valamint ki is 
próbálhattak bizonyos eszközöket és 
gépeket.

A nap során az intézmény szom-
szédságában lévő kollégium szolgál-
tatásaival is megismerkedhettek a 
leendő diákok és szüleik, ahol az in-
tézmény vezetése igyekezett minden 
felmerülő kérdésre válaszolni.

A Csiha Győző Technikum és Szak-
képző Iskola az elmúlt években mind 
kívülről, mind belülről megújult, 
és jelentősen fejlődött a tanműhe-
lyek felszereltsége és eszközparkja 
is. A képzési kínálat igen széles az 
intézményben, ugyanis technikusi 
és szakképző iskolai képzések közül 

is választhatnak a fiatalok. Tavaly új 
képzéssel bővült az iskola kínálata a 
villanyszerelő szakmával, de emellett 
számos piacképes és népszerű szakma 
közül válogathatnak a leendő tanu-
lók. Nem mellesleg remek ösztöndí-
jak is társulnak egy-egy képzéshez. A 
pályaválasztás nem mindig egyszerű, 
azonban az ilyen nyíltnapok segítenek 
bemutatni az egyes szakmák szépsé-
gét, és talán megkönnyítik a fiatalok 
döntését a továbbtanulás tekinteté-
ben. 

Dobos M. 

Sikeresen pályázott idén a Bocz-N 
Kft. - egy több fejlesztést is magába 
foglaló GINOP Plusz-1.2.1-21 „A 
mikro-, kis- és középvállalkozások 
modern üzleti és termelési kihívá-
sokhoz való alkalmazkodását segítő 
fejlesztések támogatása” elnevezésű 
pályázaton. Hogy egészen pontosan 
mi ez a több mint 150 milliós fej-
lesztés erről kérdeztük Bocz Imrét a 
cég tulajdonos-ügyvezetőjét.
−Ügyvezető mi mindenre pályáz-
tak?
A pályázat 4 elemből tevődik össze. 
A legnagyobb beruházás egy CNC 
eszterga központ (Mazak Multiplex 
W200), amely két orsóval és két szer-
számrevolverrel rendelkezik. Képes 
arra, hogy megmunkálás közben két 
munkatérben egymástól függetlenül 
is dolgozzon. A pályázat kiterjed egy 
informatikai fejlesztésre is, ennek ke-
retében bevezetésre kerül a Microsoft 
Business Central vállalatirányítási 
rendszere. Továbbá energetikai fej-
lesztés is megvalósul: egy 50kW-os 
napelemes rendszer és egy közel 100 
kW-os levegő-víz típusú hőszivattyús 
rendszer kerül telepítésre.
−Ez a nagy gyorsaságú japán gyár-
tóeszköz milyen munkafolyamato-
kat végez, mennyire hatékony?
A gép a már üzemeltetett CNC esz-
tergákhoz hasonlóan fog működni. A 
fő különbség az, hogy egy manipulá-
tor (kötött pályán mozgó robot) fogja 
kiszolgálni az orsókat. A legnagyobb 
előnye a többi megmunkálógépekhez 
képest az, hogy a gép szélesebb kör-
ben alkalmazható különböző mun-
kadarabok gyártására (csapágygyűrű, 
csapszegek, perselyek). A másik nagy 
előny, hogy azokat a munkafolyama-
tokat amelyeket korábban 3 gépen 
végeztünk, itt 1 gép fogja elvégezni, és 
jelentős az élő munkaerő csökkentés is.
−A napelemes rendszer ebben az 
energiaválságos időkben igen jól 
jön.

Ahhoz, hogy a teljes villamosenergia 
igényünk kiváltásra kerülhessen, kb. 
5-6 szoros kapacitású és költségve-
tésű naperőműre lenne szükség. Az 
általunk tervezett napelemes rendszer 
így elsősorban nem a teljes, hanem a 
hőszivattyús technológia üzemelteté-
séhez szükséges energiaigényt hivatott 
biztosítani. A támogatott projekten 
kívül további önerő bevonásával kivi-
telezésre kerül egy szintén megújuló 
energiaforrású levegő-levegő hőszi-
vattyús rendszer is, melyek együttesen 
a teljes üzemi területet lefedik
−Van egy informatikai fejlesztés is – 
ez mire vonatkozik?
Ez egy vállalatirányítási-, erőforrás 
tervező integrált szoftver, mely nem-
csak a gyártási- és ellátásrendszert, 
hanem a teljes pénzügyi és számviteli 
folyamatokat centralizálja. Ez nem 
egy „csomagos szoftver”, azaz nem 
megy egyik napról a másikra. Több 
hónapos előkészítés, felmérés és tesz-
telés szükséges, ezért a Word vagy más 
MS Office alkalmazás során ismerős 
kezelőfelületű rendszert választottunk 
a hatékony adatkezeléshez, munkafo-
lyamatok kialakításához. Ez a Dy-
namics 365 Business Central nevü 
program.
−Ügyvezető úr, milyen előnyökkel 
jár, ha maradéktalanul megvalósul 
a beruházás? 
Elsősorban a fejlesztéstől közvetle-
nül azt várjuk, hogy termelésünk 
kapacitása megnövekszik, ezáltal 
gyorsabban és magasabb műszaki 
színvonalon ki tudjuk szolgálni meg-
rendelőinket. Közvetett értelemben 
az energia-felhasználás és az üzleti in-
formáció-kezelés hatékonysága révén 
további anyagi- és humán erőforráso-
kat tudunk megtakarítani vagy átcso-
portosítani. 
A hőszivattyús rendszerrel minda-
mellett, hogy a munkahelyi komfort 
javulásával a kollégáknak is kelleme-
sebb környezetet teremtünk, a gé-

pek pontosságát is nagy mértékben 
befolyásolja, ha tartjuk az optimális 
hőmérsékletet. Mindezen hatások 
nemcsak üzleti téren mutatkoznak 
meg, hanem közel 30 család anyagi 
biztonságát is jelenti.
−Jelentős a pályázati forrás, milyen 
konstrukcióban nyerték ezt el?
A korábbi évek gyakorlatához képest 
a GINOP Plusz-1.2.1-21 pályázati 
konstrukció több tekintetben eltér a 
korábbiaktól. A kérelmező a pályázati 
pozitív döntést követően előre, - nem 
utólag, - automatikusan megkapja a 
teljes támogatási összeget. Ez ösztön-
zőleg hat a megvalósítás biztonságos 
lebonyolítására finanszírozási szem-
pontból. Ugyanakkor fontos kiemel-
ni, hogy ez még nem végleges, ha-
nem inkább előlegként értelmezhető. 
Amennyiben a pályázó teljesíti a felhí-
vásban meghatározott eredményeket 
(feltételeket), akkor az előleg átfordul 
vissza nem térítendő támogatássá.
−Mikorra várható a projekt befeje-
zése?

A projekt befejezését ez év december 
közepére terveztük. Reményeink sze-
rint addigra befejeződik a napelem- 
és hőszivattyús rendszer telepítése is. 
A gép beüzemelése már megtörtént, 
a tesztüzem után a gyártás is megin-
dulhat. A vállalatirányítási-rendszer 
bevezetés szintén folyamatban van, az 
év vége felé közeledve egyre nagyobb 
lépésekben haladunk. Célunk, hogy a 
következő évet az új termelőeszközzel 
teljes kapacitással kezdjük és érvénye-
süljenek az energiahatékonysági és IT 
fejlesztések pozitív hatásai. 

Lejegyezte: Rigó Tamásné
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Gondolatok a Vidéki Nők Napja alkalmából

Abban a megtiszteltetésben volt 
részünk, hogy a Vidéki Nők Nap-
jához kapcsolódóan Hajdúnánás 
adhatott otthont ebben az évben a 
Fókuszban a Vidéki Nők Agrárkon-
ferenciának és a Vidéki Nők Ma-
gyarországért díj 2022. évi díjátadó 
ünnepségének. 

Jómagam 2021-ben büszkén vet-
tem át a Vidéki Nők Magyarországért 
díjat és nagy tisztelettel vettem át eb-
ben az évben a MAGOSZ Országos 
Gazdaasszony Tagozatának elnöki 
tisztségét is. 

Azt gondolom, hogy ez egy szép 
elismerés, rendkívül fontos kezdemé-
nyezés, de mindenekelőtt feladat és 
egyre nagyobb felelősség vidéki nő-
ként, vidéki értékekből táplálkozva 
egy élhető, innovatív és fenntartható, 

vidéki jövőt építeni. Szerencsésnek 
mondhatom magam abban a tekin-
tetben, hogy beleszülettem a mező-
gazdaságba és a gazdálkodók világá-
ba, így a föld és a gazdaság szeretete 
számomra magától értetődő. Ez egy 
kiváló alap a vidék megtartásához, 
építéséhez, de nem elég. 

Nem elég abban a világban, amely 
ma körülvesz minket, ahol törekvések 
vannak a gyökereket jelentő hagyo-
mányaink eltörlésére, ahol mindenfé-
le élénk színű ideológiákkal próbálják 
mérgezni gyermekeinket, ahol élelmi-
szerhiányról, világjárványról és hábo-
rúról kell beszélnünk.

Soha nem volt ekkora jelentősége 
a vidéki értékek megtartásának, az 
önellátás, a rövid ellátási lánc és az 
élelmiszerbiztonság megteremtésének 

egész Magyarország számára, és soha 
nem volt ekkora szerepe és felelőssége 
a vidéki gazdaságoknak és a vidéken 
élő nőknek. Hogy a vidékben rejlő 
erőt megtartsuk, biztonságot adjunk 
a magyar embereknek, egy nagy csalá-
di gazdasággá kell válnunk, amelyben 
egy leánynak, édesanyának, nagyma-
mának óriási szerepe van. 

Fontos azt az alapot megteremteni, 
mely mindezekhez lehetőséget ad. 
Szemléletváltozás szükséges a mező-
gazdaságban is, felismerve a nők fon-
tosságát és szaktudását, megtalálva he-
lyüket ebben a nehéz és kihívásokkal 
teli szakmában. Tisztában kell lenni a 
női és férfi szerepek különbözőségével 
és az együttműködés fontosságával. 
Egy nőnek öntudatosan, önbizalom-
mal kell kiállni, komoly feladatot kell 
vállalni a magyar gazdaságokban, eh-
hez azonban meg kell felelni a szakma 
elvárásainak. Mindehhez szükséges a 
nők szakmai képzése, a képzésekhez 
való hozzáférés biztosítása. Segíti a 
nők szerepvállalását a mezőgazdaság 
21. századivá válása, ahol mondjuk 
úgy: nőiesebb körülményeket teremt 
az automatizáció, a digitalizáció és a 
technológiai innováció – amelyhez 
Magyarország kormánya jelentős se-
gítséget ad. A nőknek a mezőgazdasá-
gi ágazat szociális, politikai és gazda-

sági területén megfelelő képviselettel 
kell rendelkezni.

A Magyar Asszonyok Érdekszö-
vetsége – mely létrehozta a Vidéki 
Nők Magyarországért díjat - felis-
merte a női identitás fontosságát. A 
MAGOSZ felismerte a nők szerepét 
a magyar gazdaságban, létrehozta a 
Gazdaasszony Tagozatot és minden 
támogatást megad arra, hogy a női 
gazdálkodóknak is lehetősége legyen 
szakmai állást foglalni, vagy szakmai 
kérdésekben dönteni. 

Köszönöm, hogy a Magyar Asszo-
nyok Érdekszövetsége a nő, az asszony 
létének és szerepének a családban, a 
munkában és a közéletben való kitel-
jesítését tartja leglényegesebb célki-
tűzésének. Köszönöm a MAGOSZ-
NAK, hogy felismerte azt, hogy a nők 
bevonása a mezőgazdasági termelésbe 
és vezetői szintjébe, az agrárium egé-
szének hatékonyságát növeli.

Köszöntöm minden hölgytársamat 
a Vidéki Nők Napja alkalmából és ha 
lehet, egy mottót helyeznék a szívük-
re, mégpedig azt, hogy hagyomány és 
innováció. Kérem őket, hogy tegyünk 
a vidékért a hagyományainkra, érté-
keinkre alapozva úgy, hogy a 21. szá-
zadi körülmények között is megálljuk 
a helyünket!

Nagyné Legény Ildikó

A posta
Szerencsére vannak olyan szavak, 
fogalmak, melyekhez nem kell 
magyarázatot fűznünk, mindenki 
ugyanarra gondol, ha meghallja. 
Ilyen a POSTA is. Igaz, a moderni-
záció a postára is nagymértékben 
hatott, mégis hasonló szolgáltatá-
sokat kapunk innen nemzedékek 
óta. Nem is olyan régen, 2021-ben 
tájékoztattak minket, hogy a posta 
megszüntette a távirat és a fax kül-
dés lehetőségét. A számítógépek, a 
világháló és a mobiltelefonok korá-
ban teljesen megszűnt ezen szolgál-
tatások iránti érdeklődés és kereslet.

Bevallom a Kedves Olvasónak, 
hogy nem maradtam közömbös a hír-
rel kapcsolatban. Felidéztem magam-
ban számos szolgáltatást, melyeket a 
mi nánási postánkon is igénybe vehe-
tünk. Vajon melyik lesz a következő, 
melyre nem lesz szükség?

A csekkek befizetése miatt nagyon 
sok ember keresi fel a postát, bár már 
rengetegen utalnak pénzt a világhá-
lón keresztül. Csomagot kapunk és 
küldünk, azonban a webáruházak, 
csomagpontok hosszútávon veszé-
lyeztethetik a posta létét. A postáról 
történő telefonálás, ill. a telefonfül-

kék használata már bizonyára nagyon 
elenyésző számú napjainkban. A ve-
zetékes telefon előfizetőinek száma is 
jelentősen megcsappant, hiszen alig 
van olyan ember, aki ne rendelkezne 
mobiltelefonnal.

A magán levelezések szinte teljesen 
eltűntek. A hivatalos leveleket sok 
esetben még a postásunk hozza, de 
már ezek is gyakran jönnek elektro-
nikus levélként, azaz e-mailben. Egy-
re kevesebb ember fog már a kezébe 
újságokat, magazinokat, hírlapokat. 
Ők azt mondják, minden fent van a 
világhálón, miért költsek rá pénzt?

A civilizáció vívmányait kissé sze-
mellenzősen használókat egy kis ön-
mérsékletre és elmélkedésre kérném, 
ha szabad ilyet tennem. Nézzük a 
jelenséget egy kicsit más szemszögből 
is! Akik nem vesznek igénybe egyetlen 
postai szolgáltatást sem, bár tehetnék, 
azok egy a közösség számára fenntar-
tott létesítményt tesznek kockára. Be-
le sem gondolnak, hogy pl. piaci na-
pokon hány ember megy be a postára 
ügyeit elintézni. A posta a piachoz ha-
sonlóan egy fórum, ahol ismerősökkel 
is találkozhatunk, megszokott a közeg 
és a bennünket kiszolgálókat is jól is-

merjük. Ez sokak számára biztonságot 
ad, különösen az idősebb korosztály 
érez így.

Kétség sem férhet ahhoz, hogy a 
postai dolgozók nagyon felelősségtel-
jes, komoly munkát végeznek.  Em-
bereket szolgálnak ki, sok helyre kell 
figyeljenek, mégis türelmesen, nagy 
alázattal végzik munkájukat, gyanít-
hatóan nem sok jövedelemért és so-
hasem panaszkodnak.

Mindenképpen meg kell említe-
nünk a kerékpárral közlekedő, télen, 
nyáron, mostoha időjárás esetén is 
otthonainkba becsengető postásokat, 
akiket személyesen is jól ismerünk és 
sok köszönettel tartozunk nekik.

Értük is fontos, hogy a posta hiva-
talok még sok- sok éven át várjanak 

bennünket. Na meg Puskás Tivadar 
miatt, akit Edison számos alkalommal 
méltatott közös munkájuk során is. Ő 
volt az, aki felfedezte a TELEFON-
HÍRMONDÓT, mely jóval nagyobb 
jelentőségű volt a telefonközpontnál. 
„Ez volt az addig ismert első elektro-
nikus hír- és műsorszolgáltató közeg 
a világon, a rádió és az internet őse”. 
Valljuk be, innen már azért könnyebb 
volt elrajtolni más feltalálóknak és vi-
lágszabadalmakat bejegyeztetni.

Becsüljük meg a magyar postát és 
dolgozóit és emlékezzünk tisztelettel 
magyar feltalálónkra!

Nagyné Józsa Beáta

A nánási posta telefonközpontja egyko-
ron

Az új posta épülete 1993
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Barátaink az állatok 

Egységes szintű óvodai kirándulás 
a Nyíregyházi Állatparkba. Az óvo-
dai nevelésünk során nagyon fon-
tosnak tartjuk, hogy gyerekeinket 
megismertessük az őket körülvevő 
világ jelenségeivel. Mindennapja-
ninkat átszövi a természeti környe-
zetben, változatos élethelyzetekben 
történő sokrétű érzékszervi tapasz-
talás, mely elősegíti a külső világot 
megismerő képességek fejlődését, 
a szűkebb és tágabb környezetben 
való eligazodást. 

A környezeti nevelés rendszeréből 
kiemelkednek a hagyományok, a jeles 
napok megünneplése. Ilyen jeles nap 
az Állatok világnapja, mely alkalom-
ból a Hajdúnánási Óvoda vezetősége 
lehetőséget biztosított, hogy városunk 
valamennyi óvodája részt vehessen egy 
nagy, közös kiránduláson a Nyíregy-
házi Állatparkba. A kirándulás szer-
vezésével célunk volt, hogy élményt 
nyújtsunk óvodásaink számára. 
Ugyanakkor erősítsük bennük az ál-
latok szeretetét, megismertessük őket 
különböző vadon élő állatfajtákkal, 
a felelős állattartási illetve az állatok 
védelméhez kapcsolódó szokásokkal. 
Mindezekkel elősegítve a környezet-
tudatos magatartás megalapozását. 

A nagy napot lázas készülődés előz-
te meg, tervezgettük, milyen állatokat 
szeretnének megnézni, ki milyen ele-
mózsiát hoz az útra, ki kivel szeretne 
egymás mellett utazni a buszon?

A kirándulás napján reggel 8 óra-
kor izgatottan, várakozás teli öröm-
mel szálltunk fel az autóbuszokra. 
Sok kisgyermek számára az utazás is 
különleges élményt nyújtott, hiszen 
többen még sohasem ültek autóbu-
szon. Érkezésünket követően izga-
tottan vettük birtokba az állatparkot 
és kíváncsian fedeztük föl az ismerős 
vagy egyáltalán nem ismert állatokat. 
Megfigyeltük külső tulajdonságaikat, 
életkörülményeiket. Érzékelhették 
a gyerekek az évszakváltás jegyeit is, 
mindezek hozzájárultak ismereteik 
bővüléséhez. A kirándulás segítette a 
gyerekek egészséges életvitelét, növel-
te állóképességüket. A délelőtt végén 
kellemesen elfáradva, de megannyi 
élménnyel gazdagodva utaztunk visz-
sza óvodáinkba. Az együttesen átélt 
élmények tovább erősítették a gyere-
kekben az óvodai közösséghez tarto-
zás érzését. 

Köszönjük mindenkinek a támoga-
tó együttműködését, amellyel hozzá-
járultak programunk sikeréhez. 

Reszegi Sándorné

Hajdúnánási Óvoda Gyermekkert 
Tagintézményének óvodapedagógusa

Felkészülés, rajt, győzelem
A 2022/2023-as tanév csupán né-
hány hete kezdődött, de a Hajdúná-
nási Református Általános Iskolába 
járó gyermekek igazi éremesővel 
halmoztak el bennünket. A szép 
eredmények annak is köszönhető-
ek, hogy a pedagógusok és a gyer-
mekek néhány versenyre a nyári 
szünet ideje alatt is erőt, energiát 
nem kímélve készültek. Büszkén 
számolunk be a legkiemelkedőbb 
sikerekről, melyek igazán megható 
mosolyt csaltak a gyermekek arcára, 
míg örömkönnyeket a szülők, peda-
gógusok szemébe.  

A XVI. „Hajdúdorogi Mesefesz-
tivál ~ 2022” elnevezésű pályázat 
eredményhirdetése szeptember 30-án 
zajlott le. A meseírás kategóriában 
regionális I. helyezést ért el Mónus 
Szilvia 4.b osztályos kisgyermek A 
szivárványon túl című meséjével. II. 
helyezett lett Csuka Bogi 5.a osz-
tályos tanuló, aki A vita eredménye 
címet adta munkájának, míg a III. 
helyezést Kéki Nikolett szintén 5.a 
osztályos diák, Panna gazdát talál cí-
mű írása nyerte el a saját korosztályá-
ban. Ugyanezen a pályázaton külön-
díjas lett Mónus Szilvia 4.b és Mónus 
Dóra 5.b osztályos testvérpár, akik A 
róka és a farkas a lakodalomban című 
népmeséhez készítettek illusztrációt. 
A 4.b és 5.b osztályos tanulók felké-
szítő pedagógusa Kabainé Bőti Beáta, 
míg az 5.a osztályosokat Tóth Árpád-
né tanítónő segítette. 

A Debreceni Nagyerdőért Termé-
szetvédelmi és Kulturális Egyesület – 

amellett, hogy a Nagyerdő természeti 
és kulturális értékeinek megőrzését 
tűzte ki fő feladatául – az ismeret-
terjesztés, környezeti nevelés terén is 
fontos munkát végez. Idén immáron 
VII. alkalommal hirdették meg hazai 
és határon túli általános- és középisko-
lások számára ) „Erdők ölelése, vizek 
csobogása” címmel természetvédelmi-
irodalmi vers, -próza, -meseíró és ter-
mészetfotós pályázatukat. A felhívás 
tartalma jól illeszkedett a református 
iskola természetvédő, a teremtett világ 
tiszteletére, megóvására építő nevelési 
szemléletéhez, így a nyári szünetben 
lázas felkészülés kezdődött. A bekül-
dött pályamunkákat neves zsűri érté-
kelte, majd október 21-én Budapes-
ten, Vajdahunyad várában sor került 
az eredményhirdetésre.

A meseírás kategóriában 816 re-
mekmű érkezett, ezek között Mónus 
Szilvia 4. b osztályos tanuló országos 
I. helyezett lett korcsoportjában A 
szépség forrása című meséjével. A ter-
mészetfotós kategóriában 1016 képet 
küldtek be a pályázók. Pálóczi Réka 
4.b osztályos kisdiákunk Jóllakottan 
című képével elnyerte az országos II. 
helyezést, míg Mónus Szilvia Nyári 
munka című fotójával országos IV. 
helyezett lett korosztályában. A gyer-
mekeket a sikerhez vezető úton Ka-
bainé Bőti Beáta tanítónő támogatta. 
További sikereket kívánunk minden 
kisdiáknak! Isten áldása legyen a gyer-
mekeinken, a szülőkön és a pedagó-
gusokon! 

Kabainé Bőti Beáta

Német cserediákok Hajdúnánáson 
A Kőrösi Csoma Sándor Reformá-
tus Gimnáziumnak 2004 óta van 
németországi cserediák-kapcsola-
ta a neuenhageni Albert Einstein 
Gimnáziummal. A Berlin melletti, 
több mint nyolcszáz diákot számlá-
ló iskolával való kapcsolat majdnem 
20 éves. A Kőrösi diákjai és pedagó-
gusai is vendégeskedtek már náluk, 
és most a németországi diákokat fo-
gadták a helyi iskolában, és szállá-
solták el a családoknál. A pandémia 

miatt az utóbbi időben elmaradtak 
ezek a személyes találkozások.

A középiskolai program lényege, 
hogy a kint töltött idő alatt a diákok 
mélyebb betekintést nyerjenek az 
adott ország életformájába, kultúrájá-
ba, oktatási rendszerébe, megismerjék 
az országot, és – nem utolsósorban – 
fejlesszék nyelvtudásukat.

A mostani alkalommal is rengeteg 
programot szervezett az iskola és a di-
ákokat befogadó családok. A csoport 

a Kendereskertbe is kilátogatott, ahol 
a nánási nevezetességekkel is megis-
merkedhettek.

Bár vannak olyan családok, ahol 
nem mindenki beszéli a nyelvet, de 
így is remekül elboldogultak, és nem 
akadályozott senkit a felhőtlen kikap-
csolódásban és a barátkozásban.

A Kőrösi Gimnáziumban nagy 
gonddal és szeretettel készítik elő a 
diákok kiutazását vagy éppen a német 
gyerekek fogadását, hiszen minden 

alkalommal életre szóló élmények-
kel lesznek gazdagabbak a program 
résztvevői. Rengeteg szervező munka 
szükséges ehhez mind az intézmények 
részéről, mind a pedagógusok és a szü-
lők részéről is. 

Ez a találkozó most is bebizonyí-
totta, hogy mennyire fontos a nemze-
tek közötti kapcsolatok, a barátságok 
ápolása, amely akár egy egész életre 
szólhat.

Dobos M. 
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Kiváló Minősítést szerzett az Aranyszalma Néptáncegyüttes 

Néptáncos csoportok hada lepte 
el a Kéky Lajos Városi Művelődési 
Központot október 9-én. Az alka-
lom nem más volt, mint a Martin 
György Néptánc Szövetség minősí-
tő rendezvénye, ugyanis Hajdúná-
náson rendezték meg a Néptánco-

sok Országos Bemutató Színpadát, 
ahol a nevezett csoportok értékelése 
történt.

A bemutató sorozattal a Martin 
György Néptánc Szövetség szándéka, 
hogy lehetőséget teremtsen a nép-
táncegyüttesek magas művészi szín-

vonalú színpadi bemutatkozásához, 
egymás megismeréséhez és a szakmai 
megmérettetéshez. A rendezők célja, 
hogy lehetővé tegyék a minősülni 
kívánó együttesek műsorainak össze-
mérhető, azonos szempontrendszer 
alapján történő szakmai értékelését az 
ország több helyszínén. A bemutatók 
kétévente kerülnek megrendezésre. 
Hajdúnánáson 5 néptáncegyüttes 
mérettette meg magát.

A minősülni kívánó együtteseknek 
25-30 perces, szerkesztett programot 
kellett bemutatniuk. A minősítés fel-
tétele, hogy a műsor több tájegység 
tánc, zenei és viselet hagyományaiban 
való jártassággal, vagy egy tájegység 
– több tánctípust tartalmazó – ha-
gyományainak elmélyült ismeretével 
mutassa be az együttes sokoldalú tánc-
tudását, előadói képességét, változa-
tos, igényes színpadi megjelenését. 
A színpadon látott műsorok művészi 

összhatását egy 5 tagú szakmai zsű-
ri értékelte, akik olyan szempontok 
alapján pontoztak, mint a műsorszer-
kesztés, dramaturgia, a folklorisztikai 
hitelesség, a koreográfiai megformálá-
sa, a színpadi megjelenés, ének-zenei 
előadás illetve az előadói színvonal. 

A részt vevő együttesek az alábbi 
minősítési eredményeket érhetik el: 
„Részt vett”, „Minősült együttes”, „Jól 
minősült együttes”, és a legmagasabb 
a „Kiválóan minősült együttes”.

Az Aranyszalma Néptáncegyüttes 
Kiváló minősítést szerzett a felnőttek-
nek szóló minősítőn. A csoport mű-
vészeti vezetői Kiss-Varga Ágnes és 
Márton Attila pedagógusok voltak. A 
Hajdúnánáson folyó néptánc oktatás 
kiemelkedő, amely az eredmények-
ben is visszaköszön. 

Dobos M.  

A népművészet él és örök, mert tiszta forrásból táplálkozik…
Mondhatjuk ezt akkor, ha vannak, 
ahol folydogálnak ilyen kis forrás-
kák, ahol tiszták és nem hagyják 
elapadni vizüket. Ők a népművé-
szetünk éltetői, azok a kézművesek, 
akik nemzeti kincseinket a népda-
lok és a táncaink mellett tanulják, 
tanítják és űzik. Hazánkban a nép-
művészetünk nemzeti kincsünk, 
hiszen nehezen találunk még egy 
olyan országot, ahol ennyire tág a 
köre a tárgyalkotó népművészet-
nek. A mienk, örökségünk, melyre 
méltán büszkék lehetünk.

A Debreceni és Hajdú-Bihar Me-
gyei Népművészeti Egyesület (továb-
biakban HBMNE) 40 éve alakult az 
akkori Kölcsey Ferenc Megyei Városi 
Művelődési Központ égisze alatt azzal 
a céllal, hogy közösségbe rendezze és 
összetartsa a megye kézműveseit, hi-
szen a közösség a tudás fenntartásá-
nak és fennmaradásának  éltető ereje.

Számtalan közös élmény, emlékeze-
tes pillanatok alkották ezt a 40 évet, 
mely generációkat hozott és kötött 
össze a kezdetektől napjainkig.

40 év nagy idő, még emberéletben 
is sok esemény, korszak, emlékek 
tengere történik az évek haladtával. 
Ezt az időt megünnepelni  nemcsak, 
hogy illő, de a tagoknak mindent 
felülíró ünnepnap. Így, az egyesület 
lelkes vezetősége október 22-re tűzte 
ki a jubileumi ünnepség időpontját, 
helyszínéül pedig a debreceni VOKE 
Egyetértés Művelődési Ház  báltermét 
választotta. Hajdúnánásiként büszké-
nek és egyben hálásnak érzem magam, 
hogy ennek az egyesületnek a tagja le-
hetek, sok más nánási alkotótársam-
mal együtt, így részt vehettem ezen a 
jeles eseményen, ahol a népes számú 
résztvevőket egyesületi tagok, a megye 

polgármesterei, az ország társszerveze-
tei, valamint az egyesület  egykori és 
jelenlegi vezetői, tagjai alkották. 

A program első részeként Hubert 
Erzsébet, a HBMNE  vezetője és Vi-
rágos Lajosné Kozák Anikó egyesületi 
titkár , valamint  a meghívott vendé-
gek, szakmai partnerek köszöntötték 
az évforduló jegyében a megjelenteket 
kiemelve a népművészet éltető erejé-
nek a fontosságát. A köszöntők sorát 
növelve városunk polgármesterének, 
Szólláth Tibornak köszöntő levelét 
felolvasva méltán érezhettem büsz-
kének magam, hiszen a megye többi 
településéről érkező vendégek nem-
csak hogy áhítattal figyelték a kedves 
hangvételű levél felolvasását, hanem 
maguk is elismeréssel jegyezték meg 
városunk népművészeti értékeinek 
sokaságát. Megemlítették a szalmafo-
nás mellett az egykori népművészeit 
táborokat a Makoldi házaspár és Patai 
István nevével fémjelezve. A régi idő-
ket a mával  karöltve emlegették, azzal, 
hogy milyen dicséretes az a tendencia, 
mely a jelen szoros és élő részévé te-
szi népi tárgyalkotó művészetünket. 
Itt megemlíthetjük büszkeségeinket, 
Reszeginé Nagy Marika néni a Helyi 
Sajátosságok ügyes kezű asszonyait, 
akik országosan is elismertté és nem-
csak ismertté tették a nánási szalma-
fonást, melyet tradicionális háziipari 
tevékenységként  2020-ban a Hunga-
rikum Bizottság a Magyar  Értéktárba 
is felvett. Nem hagyhatjuk ki a sorból 
gyönyörű viseleteinket, Szeitz Ágnes 
nevével az élen, és az egyre szélesebb 
körben ismert és egyre növekvő kíná-
lattal rendelkező mézeskalácskészítést 
Pusztai Gáborné Magdika jóvoltából. 
Nem szabad kihagyni a sorból azt az 
értéket, amit a házaspár szorgos mun-

kával újra és megújulva tesz ismertté: a 
grillázstortát, mely nemcsak ízével, ha-
nem művészi külalakjával is elkápráz-
tatja szemlélőit. (A HBMNE 40 éves 
jubileumi ünnepségén az ő gyönyörű 
tortájuk volt a program koronája)

A forrást. amit ezek a népművészek 
táplálnak városunkban a fiatalabb 
nemzedékben tisztul és bővül, hiszen 
mit ér a tudás, ha nincs akinek örök-
be adhatjuk? Ebben rejlik a titok, az 
élő népművészet, melynek vannak 
továbbvivői és nemcsak tanítói. Ettől 
a tanévtől elindult a Bocskai iskolá-
ban az a nagyszerű lehetőség, hogy a 
népművészettel, mint művészeti ággal 
ismerkedjenek a gyerekek a kézműves  
szakkörök mellett heti 4 órában Papp 
Anita vezetésével.

Városunk  művelődési központjá-
ban második éve tanulható népmű-
vészetünk néhány ága a  Nemzeti 
Művelődési Intézet által szervezett 
és szponzorált ASzakkör jóvoltából. 
(Idén gyöngyfűzés, nemezelés, vesz-
szőfonás és hímzés indult.)

A tárgyalkotó népművészet mellett 
városunk gyermekei nemcsak a népi 

kézművesség széles tárházával, hanem 
a néptánccal is ismerkedhetnek, sőt, 
a neves és lelkes néptáncpedagógusok 
jóvoltából évek óta országszerte is si-
kert sikerre halmoznak. Mindezeket 
szerbe-számba szedni igencsak időigé-
nyes feladat lenne, de nyitott szemmel 
és füllel járva a nánási emberek mél-
tón büszkék lehetnek arra, amit a tisz-
ta forrásból eredő népművészetünk 
széles tárházában tapasztalhatnak. 
Mindezek közösségünk javára szol-
gálnak amit a HBMNE megalakulása 
is célul tűzött ki: a közösségek egyben 
tartása egy település éltető ereje. 

A megyei egyesület mit is kívánha-
tott volna többet magának, egymás-
nak ezen az emlékezetes évfordulón, 
mint hogy legyenek mindig legalább 
ennyien, akik nyitott szemmel vi-
szonyulnak népi kultúránkhoz, akik 
kincsként őrzik és szívügyként adják 
tovább tudományukat, hiszen Lükő 
Gábor néprajzkutató szavaival élve:

„A magyar népművészetben csak az 
nem veszi észre a fantasztikus elemeket, 
aki behunyja a szemét…”.

Fekete Andrea

Pusztai Gáborné és Pusztai Gábor
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Fókuszban a könyvtárak, 
az olvasás, a tudástárak

2022. október 3-9. között került 
megrendezésre az idei Országos 
Könyvtári Napok a Móricz Pál 
Városi Könyvtár és Helytörténeti 
Gyűjteményben, melynek keretein 
belül a hét minden napján válto-
zatos  programokkal vártuk a hoz-
zánk látogatókat. 

A hétfői napon Az Értéktár Aka-
démia című programsorozatunk első 
előadását rendeztük meg, mely során 
helyismereti gyűjteményünkkel is-
merkedhettek a Hajdúnánási Nyug-
díjas Internet Klub tagjai. 

Október 4-én a gyerekeknek szer-
veztünk író-olvasó találkozót Beck 
Andreával. Meghívásunk azért esett 
a Titoktündér című gyermekkönyv 
sorozat írójára, mert írásaival a gyer-
mekek optimista életszemléletét, ön-
bizalmát fejleszti. Ezen az interaktív 
találkozón két csoport vett részt, akik 
lelkesen beszélgettek a szerzővel az 
őket érintő hétköznapi problémákról, 
élményekről.

Október 6-án Bajzáth Mária mese-
pedagógus két előadásának tudtunk 
helyet adni. Az első előadás az óvo-
dás gyerekeknek szólt, mely a „…
mesÉLJÜK a mesét!” foglalkozás cí-
met kapta. Bajzáth Mária népmesé-
ket, hagyományokat mesélve tartotta 

mesefoglalkozását, melyen a gyerekek 
nagy lelkesedéssel működtek együtt 
és több új mondókát is elsajátítottak. 
Ezt követően Bajzáth Mária „Nép-
mesekincstár mesepedagógia, mint 
szeretetnyelv” címmel tartott előadást 
az óvodapedagógusoknak. 

A pénteki napon rendeztük hagyo-
mányos Népmesemondó versenyün-
ket. A megmérettetésre idén is három 
korcsoportban lehetett nevezni: 1-2. 
osztály, 3-4. osztály és 5-6.osztály. A 
versenyen összesen 17 gyermek vett 
részt, akiknek előadásaikban sok szép 
népmesét hallgathattak meg a jelen-
lévők.

Október 8-án egy játékos családi 
délelőttön játszhattak a Hajdúnánási 
Társasjáték Klub tagjaival az érdek-
lődők, míg a Könyves vasárnapon 
ingyenes beiratkozási lehetőséggel 
vártunk mindenkit. Ezen a napon ké-
sedelmi díj megfizetése nélkül lehetett 
visszahozni a könyveket. 

Rendezvényeink a TOP-7.1.1-16-
H-ESZA-2019-00266 Gyökereink 
1. - tudásélmények támogatása a helyi 
identitás és generációs híd erősítésére 
című pályázat keretein belül valósul-
tak meg.

Kórik Valéria 

Pályaorientációs nap alsótagozatos kisdiákoknak 
Pályaorientációs nyílt napot szer-
veztek a Bocskai Iskola alsó tagoza-
tos gyerekei számára, ahol látványos 
bemutatókkal, interaktív előadók-
kal és szakemberekkel találkozhat-
tak a kisdiákok, akik többek között 
a média, a hivatali szervek munká-
jába és a szépségipar rejtelmeibe is 
bevezették őket.

Látványos bemutatóval kezdődött a 
nap a Bocskai István Általános Iskola 
Iskola utcai intézményegységében ok-
tóber 18-án, hiszen a rendőrség mun-
katársai indították a napot a gyerekek 

számára. A Bocskai Iskolában évek 
óta kiemelt feladatként tekintenek a 
továbbtanulás témájára, így minden 
évben pályaorientációs napot tarta-
nak az iskola diákjai számára, ahol 
különböző cégekhez, üzletekhez láto-
gatnak el. Ott megismerkedhetnek az 
adott szakmával, valamint betekintést 
nyerhetnek a munkafolyamatokba is. 
Ez leginkább a felső tagozatos gyere-
keket érinti, hiszen időben hozzájuk 
áll közelebb a középiskola kiválasztá-
sa. Ezen a napon azonban az Iskola 
utcai intézményegység alsó tagozatos 

kisdiákjai is kaptak egy kis ízelítőt a 
szakmák széles tárházából.

A nap során a rendőrség munka-
társai kutyás bemutatót is tartottak, 
amit csodálattal és izgalommal néztek 
végig a gyerekek. De a rally bemuta-
tó is hatalmas sikert aratott az iskola 
udvarának pályáján. Bent a tornate-
remben a Főnix Táncsport Egyesület 
csoportjai varázslatos tánckoreográfi-
ákkal léptek a képzeletbeli színpadra. 
A tornateremben több szakmával is 
megismerkedhettek a gyerekek, az in-
teraktív bemutató során lehetőségük 

volt mindent közelről megnézni és 
persze kérdéseket is feltenni a megje-
lent szakembereknek. 

A pályaorientációs nap célja, hogy 
a gyerekek minél megalapozottabban 
és időben felkészüljenek a pályavá-
lasztásra, hiszen a jó pálya- és isko-
laválasztás hosszú időre befolyásolja 
a tanulók életét. Ugyan még messze 
vannak ettől az alsó tagozatos gyere-
kek, de nem árt őket már időben fel-
készíteni.

Dobos M. 

Rendhagyó megemlékezés 
2021 decemberében e-mailben kap-
tam egy verset, majd ez év nyarán 
egy újabbat, amely nagyon szíven 
talált a személyes érintettség okán.

Szerzője a „szomszéd lány”, a „drá-
ga barátnő”, aki  városunk szülötte és 
gyerekkorának meghatározó személye 
volt a nála 6 évvel idősebb testvérem 
a szomszédból.

Ő nem más, mint Mirkó Ágnes, aki 
1999-ben érettségizett a „Kőrösiben” 
újra indult első nyolcosztályos gim-
náziumi osztályban. Budapesten az 
ELTE Tanítóképzői Főiskolai Karán 
kapott diplomát, de egyéb képesíté-
seket is szerzett, így több területen is 
kipróbálta magát, míg végül az üzleti 
életben találta meg a neki tetsző mun-
kát, sikeres ingatlanközvetítőként 
dolgozik több mint egy évtizede a 
fővárosban. Az irodalom iránti szere-
tete mindvégig megmaradt, életének 
részévé vált. 5 évig válaszolt olvasói le-
velekre egy ifjúsági magazinnál, aztán 
szintén 5 évet töltött műsorvezető-
ként egy internetes rádiónál, közben 
cikkeket írt egy internetes magazin-
ba. 2010-2011-ben vetette papírra 
első verses próbálkozásait, de az igazi 
áttörést a 2019 őszén megkezdett no-
velláskötete jelentette számára. 2020 
óta vesz részt rendszeresen az irodalmi 
pályázatokon és A.M. Summer írói 
álnéven küldi be írásait. A pályázato-
kon nyertes versei, novellái immár 25 
antológiában jelentek meg. A 2023. 
évi könyvhétre tervezi az első önálló 
kötetének megjelentetését. A városi 
könyvtárnak ajándékozott antológi-
ákban az érdeklődő hajdúnánásiak is 
elolvashatják írásait. 

Hiszem, hogy sikeres írói évek 
várnak rá és szülővárosában is minél 
többen megismerik irodalmi tevé-
kenységét. 

Akiről az elsőként nekem és csa-
ládomnak küldött versei szólnak, a 
„drága barátnő” pedig az én testvé-
rem CSISZÁR ANIKÓ volt, aki 17 
éves tanári pályafutása során nagyon 
sok gyermeket indított el az olvasás, a 
könyvek és az irodalom szeretetének 
útján. 

Megható számomra, hogy ennyi év 
elteltével is milyen mély érzésekkel 
emlékezik meg Ágnes gyermekkori 
játszótársáról, ifjúkori barátnőjéről.

Emlékezzünk most rá mi is halá-
lának 7. évfordulóján Mirkó Ágnes: 
Nem tudom feledni című versével

Nem tudom feledni
Rám mosolyogsz egy régi fényképről,
fejemet az ég felé emelem, hogy lássam ma 
is felhőkben megelevenedő,pirospozsgás 
arcodat és barna szemeidet.

Távozásod okát én még mindig kutatom, 
nem tudom elfogadni, élhetnél szaba-
don.
Hisz te is szeretted az életet; fel nem fog-
hatom, miért lett vége ilyen szemtelenül 
fiatalon.

Az angyalok az égben biztosan vigyáz-
nak terád, finom kávéval ébresztenek 
minden nap hajnalán.
Kortyolgatva magadba szívod isteni illa-
tát, meg is értem, ha nem vágysz erre a 
földre vissza már.

Ama távoli napon úgy is újra találko-
zunk, addig is tarts ki, aztán ismét sokat 
poénkodunk,  azon, ami volt és ami le-
hetett volna még, hogyha nem ragad el 
tőlem olyan hamar az ég.

Hálás szívvel mondok köszönetet 
Anikó családja nevében minden volt 
pályatársnak, szülőknek és tanítvá-
nyoknak, akik emlékezetükben jó 
szívvel megőrizték példaértékű peda-
gógusi munkáját, lelkiismeretes ve-
zetői tevékenységét, kedves, szerény 
egyéniségét. Köszönetünk Ágnesnek, 
aki emlékét felidézte „A szomszéd 
lányhoz” írt versében is ekként:
„ … most már a szorgos, égi tanítvá-
nyok /figyelnek rád, kamasz fiúk, szép 
lányok./  Hiányzik a szombati délután 
veled,/ amikor néha-néha hazatéve-
dek.” A szeretet túléli a fájdalmat, a 
gyász fájdalmát. Hiszem, hogy vala-
hol a szívünk mélyén van egy hely, 
ami csodálatos emlékekkel van tele. 
Emlékekkel, amelyek örökké élnek és 
egy idő után ezek az emlékek vigaszt 
nyújtanak nekünk.  

Dr. Tormáné dr. Csiszár Margit
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Emlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharc 66. évfordulóján

Hajdúnánás városa idén is az ün-
nep napján, október 23-án emlé-
kezett az 1956-os forradalom és 
szabadságharc hőseire, mártírjaira, 

máig ható, érvényes üzenetére. Az 
ünnepi beszédet és koszorúzást meg-
előzően Szűcs Réka és Zádor Szilárd 
Az első lövés című irodalmi műsorát 

láthatták az ünneplők a művelődési 
központ színháztermében. Az előadás 
során napló- és versrészletek, zenei be-
tétek idézték meg a forradalom első 
napjainak történéseit, majd a véres 
megtorlást.

Az ünnepség ezt követően hagyo-
mányosan az 1956-os emlékmű előtt 
folytatódott, ahol Szólláth Tibor pol-
gármester úr mondott ünnepi em-
lékező beszédet, amelyben felidézte 
a forradalom előtti éveket, a Rákosi 
rendszer diktatórikus berendezkedé-
sét, azokat a történelmi folyamatokat, 
amelyek a forradalom kirobbanásá-
hoz vezettek. Szólláth Tibor kiemel-
ten szólt városunk neves és névtelen 
hőseiről, arról, hogy Hajdúnánáson 
megyei viszonylatban is sok embert 

fogtak perbe, ítéltek hosszú börtön-
büntetésre. Polgármester úr ünnepi 
beszéde végén napjaink vészterhes 
folyamataira hívta fel a figyelmet, 
amelyre mindenkinek oda kell figyel-
ni, illetve szólt a fiatalokhoz, hogy 
keressék és szólaltassák meg a még 
élő kortársakat, mondják el, hogy ők 
hogyan élték meg a 66 évvel ezelőtti 
heteket, hónapokat.

Az ünnepi beszédet követően a ko-
szorúzás szertartása során a város, in-
tézmények, pártok, civil szervezetek 
helyezték az emlékezés koszorúit a 
szabadság angyala lábainál, aki a dik-
tatúra monolitjának repedése felett 
emeli magasba a forradalom jelképét 
a lyukas zászlót. 

(r.zs.- fotó: Girus Zsolt)

Istállóból közösségi tér
Az ország nyugati felén, még inkább 
Székelyföldön, megszokott jelen-
ség, hogy a funkcióját vesztett gaz-
dasági építmények átlényegülnek: 
közösségi terek teremtődnek ben-
nük. A csűrökben ismét csűrdöngö-
lők zajlanak, azaz táncos, lagzis ese-
mények szerveződnek. Vagy éppen 
konferenciák, kiránduló csoportok 
eseményeinek színterei lesznek. 

Miért ne lehetne ez így vidékünkön, 
itt, Hajdúnánáson is? A római katoli-
kus templom kertjében áll egy mellék-
épület, amely az 1960-as évek legelején 
épült istállónak. Papp Géza plébános 
úr ugyanis lovakat szeretett volna tar-
tani, hogy „hivatali fogatával” elérje a 
távoli határrészek katolikusságát, hogy 
vasár és ünnepnapokon kiszekerezzen, 
például a Magi-telki iskola-templom-
hoz szentmisét bemutatni. Az istálló 
meg is épült két ló számára, szénatá-
rolóval, szerszámossal. Az egri érsek 

azonban nem engedélyezte már papjai 
számára a lótartást. Itt, Hajdúnánáson 
sem, így aztán átlényegülten szolgálta 
az egyházközséget. Évtizedeken át egy 
szolgálati lakássá átalakított részben 
otthont adott például az 1950-ben 
szétszórt női szerzetesrendek két apá-
cájának, akik egész életükön át híven 
szolgálták a helyi egyházat. És az is-
tállónak szánt helyiség sem maradt 
üresen. Garázs lett belőle. Papp Géza 
ugyanis engedélyt kapott arra, hogy a 
Svédországban élő magyarok között 
gyűjtést szervezzen templomfelújítás-
ra, plébánia építésre és egy autó ha-
zahozatalára. Ez így is történt. Ettől 
kezdve egy kis Fiat gépkocsi „lakhelye” 
lett az istálló.

1980 óta, Papp Géza plébános úr 
távozását követően azonban kihasz-
nálatlanul, szerszámtárolóként, bú-
torraktárként szolgált az egész épület. 
Egészen mostanáig, amikor az egyház-

község pályázati forrást nyert a teljes 
felújítására, illetve közösségi és szál-
láshelyek kialakítására. A cél ugyanis 
az, hogy két helyiségben, a korábbi 
szolgálati lakás helyén legyen lehető-
ség szállás biztosításra, amire egy-egy 
egyházi esemény miatt nagy szükség is 
van. Az istállónak szánt tér kibővíté-
sével (konyha, mosdó, mellékhelyiség 
kialakításával), pedig megteremtődik 
egy olyan több feladatot ellátó közös-
ségi tér, amely egyházi és világi közös-
ségi eseményeknek adhat otthont.

Ebben a teremben egy vidékünkön 
egyedülálló állandó kiállítás is helyet 
kapna Papi liturgikus öltözetek cím-
mel. Az egyházközség ugyanis jelen-
tős ilyen gyűjteménnyel rendelkezik, 
amely bemutatásra vár. Az épület 
felújításának munkálatai jelenleg is 
zajlanak. A tetőzet már teljesen meg-
újult, a belső terek kialakítása, hom-
lokzat felújítás következik. 

Az új küllemet nyert és teljesen 
új feladattal felruházott épület nem 
csupán a templomkert ékessége lesz, 
hanem a szélesebb közösséget is szol-
gálni kívánja. Általa minden bizony-
nyal élőbbé válik majd az a szakrális 
tér is, amely körbe öleli a templomot, 
s amely az esztétikai felüdülés mellett 
lelki elmélyülést is nyújthat mind-
azok számára, akik betérnek ide. Az 
egyháztörténet tekintetében pedig az 
ismeretszerzés helye is lehet.

Buczkó József

A már megújult tetőzetű épület

Bőrkötésben

Mintegy három évtizednyi szünet 
után találkozhatott ismét a nánási 
közönség Zajácz Tamás bőrműves 
iparművész különleges bőrből ké-
szült alkotásaival. Az öt évtizede 
alkotó művész speciális technoló-
giákat dolgozott ki, hogy a sík bőr-
felületből kiemelkedő több dimen-
ziós művészi képek születhessenek. 
A Bőrkötésben címet viselő tárlat 
kollekciójában szerepelnek nagy 
felületű, klasszikus bőrdomborított 

alkotások és színes fotóminőségű 
bőrképek egyaránt. 

Sokan régi kedves ismerősként üd-
vözölhették Zajácz Tamás bőrműves 
iparművészt, tárlatának október 19-
i megnyitóján, hiszen a ’80-as évek 
végén,’ 90-es évek elején több alka-
lommal is volt kiállítása a művelődési 
központban. Az azóta eltelt három 
évtized alatt nagyon sok témával, 
technikával gazdagodott az alkotó 
művészi palettája. A kisgaléria falairól 
csodálatos Zajácz alkotások köszön-
nek ránk, köztük régebbiek is, de a 
legújabbak is. 

A kiállítást Csiszár Imre alpolgár-
mester nyitotta meg, kiemelve a bőr, 
mint természetes anyag folytonos je-
lenlétét az emberiség életében, amely 

még ma is itt van velünk, habár egy-
re fogyó mértékben. Zajácz Tamás jó 
ötven évvel ezelőtt lépett a művészet 
addig egy járatlan útjára, ugyanis a 
bőr ilyetén fajta felhasználásának nem 
volt múltja, mondhatjuk úttörő volt a 
maga nemében. Többféle bőrből dol-
gozik, és számos olyan levédett eljárása 
van, amelyek a bőrt könnyen formál-
hatóvá teszik. A tematikus elrendezé-
sű tárlaton több alkotásban is megje-
lenik a fa-motívum, amellyel sokféle 
gondolatot lehet megfogalmazni. A 
történelmi ihletettségű alkotások kö-
zött kiemelkedő, a szintén famotívum 
gondolata mentén született Magyarok 
fája, amely Trianon traumáját jeleníti 
meg igen expresszív módon.

A kiállításmegnyitó második fele 

már teljesen kötetlen formában folyta-
tódott, ahol Zajácz Tamás köszönetét 
fejezte ki a lehetőségért, hogy ismét 
itt lehet műveivel, majd egy bőrkép-
pel, és az 50 éves alkotói jubileumára 
megjelent életmű kötettel is megaján-
dékozta a várost. Az ajándékozásból a 
lelkes közönség sem maradhatott ki, 
egy interaktív játék során ugyanis leta-
kart domborműveket kellett tapintás 
alapján nagyjából beazonosítani. Két 
szerencsés látogató sikerrel is” tapo-
gatózott a sötétben”, melynek jutalma 
egy-egy Zajácz kép volt. Zajácz Tamás 
kiállítása november 13-ig tekinthető 
meg a Kisgalériában, és a kiállított ké-
pek, néhány magántulajdon kivételé-
vel meg is vásárolhatóak. 

(r.zs. Fotó:Girus Zsolt)
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Halmok könyve 
Rövid időn 
belül már 
a második, 
helytörté-
neti szem-
p o n t b ó l 
igen jelen-
tős kiad-
vány látott 
napvilágot 
a Móricz 

Pál Városi Könyvtár és Helytör-
téneti Gyűjtemény kiadásában. A 
Maghy Zoltán kötet után Pásztor 
Éva: Halmok könyve : Fejezetek 
Hajdúnánás kurgánjainak történe-
téből című munkájának bemutató-
jára került sor október 22-én. 

Városunk határát szinte körbe ve-
szik a kisebb nagyobb kiemelkedé-
sek, halmok, vagy ahogy az utóbbi 
időben már megtanultuk, kurgánok, 
és nem kunhalmok. Ezek a többezer 
éves földpiramisok mindig is fonto-
sak voltak az itt élők számára, jelen-
tettek fontos tájékozódási pontot, de 
számtalan legenda, babonás történet 
fűződik eredetükhöz, hiszen az már 

a régi korok emberének is feltűnt, 
hogy az asztallap simaságú felszínen 
egyszerre csak kiemelkedő magaslat 
valami furcsa dolgot rejthet, nem 
egészen természetese képződmény. 
Pásztor Éva, városunk szülötte, nyel-
vész most megjelent, Halmok könyve 
: Fejezetek Hajdúnánás kurgánjainak 
történetéből című kötetében ezeket 
a halmokat vette górcső alán, igen 
részletes, sok szempontú megvilágí-
tásban, amelynek a bemutatója októ-
ber 22-én volt a városi könyvtárban. 
A könyvbemutatót egy rendhagyó 
kirándulás előzte meg, amely során 
útba ejtették a Nagy Vidi-halmot, a 
Lyukas-halmot és Test-halmot, vagy 
Rác-dombot és hallhattak a résztve-
vők igen részletes régészeti tájékozta-
tást a halmokról Bálint Mariannától, 
és Bacskai Istvántól a Hajdúsági Mú-
zeum munkatársaitól. 

A kirándulást követően a könyv-
tárban folytatódott a program, ahol a 
vendégeket Darócziné Bordás Andrea 
intézményvezető és Csiszár Imre tör-
ténész, városunk alpolgármestere kö-
szöntötte, majd Dr. Hoffman István a 

Debreceni Egyetem nyel-
vész professzora mutatta 
be Pásztor Éva könyvét.

„ A halmok könyve rend-
kívül kiváló mű, a Hajdú-
nánás határában található 
halmok sok szempontú 
feldolgozása. Bemutatja 
keletkezésük történetét, 
illetve a sokféle történeti 
forrás, oklevelek, térké-
pek alapján dokumentálja 
is ezeket a folyamatokat. 
Részletesen kitér arra is, 
milyen régészeti jelentősé-
ge van ezeknek a halmoknak, de első-
sorban mégis a neveire figyel a szerző. 
Ezek a határban lévő többi helynévvel 
együtt, - amely több százas helynévál-
lomány Hajdúnánás határában – na-
gyon sok érdekes történeti adalékkal 
szolgálnak a település múltjának meg-
ismerésében. Ez egy roppant szaksze-
rű, nyelvészeti névtudományi szem-
pontból korrekt munka” – összegezte 
röviden a Hajdúnánás helytörténete 
szempontból is nagyon fontos kiad-
ványt Hoffmann professzor úr.

Mint a szerző, Pásztor Éva elmond-
ta ez a téma már nagyon régen fog-
lalkoztatta, még valamikor a 2010- es 
évek elején fogalmazódott meg benne 
a gondolat, hogy egy olyan könyvet 
kellene írni, amely egyrészt megfelel a 
tudományos kívánalmaknak, ugyan-
akkor teljesen érthető a laikus olvasó 
számára is. Így évek alatt, apránként 
alakult ki az elképzelés és öltött testet 
a most megjelent könyvben. A kötet 
a városi könyvtárban megvásárolható. 

(r.zs.)

Remek győzelmi sorozat
Sorozatban a hatodik mérkőzésünk 
után is győztesen hagytuk el a pályát, 
hiszen az első fordulóból elmaradt Ka-
ba elleni mérkőzést is sikerült behúz-
nunk. Egyelőre a felújított centerpálya 
is szerencsét hozott, hiszen senkinek 
nem sikerült még csak pontot sem 
elvinnie róla. Ennek köszönhetően a 
nemrégiben még kieső helyen tanyázó 
csapatunk jelenleg a dobogó harma-
dik fokán áll 21 ponttal, 6 győzelem-
mel 3 döntetlennel és csupán csak egy 
vereséggel. Nézzük az eredményeket!
Józsa SE–Hajdúnánás FK 2–3 (1–0)
Néző: 50.
Vezette: Tatár I. (Bendik T., Czibere 
B.).
Hajdúnánás FK: Ésik L., Bencze D. 
(Mezei J.), Bohács B., Andorkó S., 
Linzenbold N., Újvári Zs., Lakatos 
N. (Kiss L.), Fodor J., Tóth B., Pre-
puk M. (Uri M.), Vadász L. 
Edző: Daróczi Péter.
Gól: Szentjobbi R. (2), illetve Vadász 
L., Újvári Zs. (2).
Ifi: 1–1.

Ellenfelünk friss feljutóként a kö-
zépmezőnyhöz tartozik és egy olyan 
csapat mely bárki ellen képes a bra-
vúrra. Ennek tudatában fegyelmezett 
játékot próbáltunk bemutatni, mely 
többé- kevésbé sikerült is. Bár a haza-
iak kétszer is előnybe kerültek, de csa-
patunk tartását mutatja, hogy mindig 
sikerült felállni. Mindent összevetve, 
egy veszélyes ellenfél ellen a jobb 
helyzetkihasználásunk újabb három 
pontot ért.

A mai győzelmünket Puskás Lajos 
bácsi főrendezőnknek ajánljuk! – 
mondta Daróczi Péter edzőnk. Csa-
patunk „mindenese” ugyanis sajnos 
kórházi kezelésre szorul.
Hajdúnánás FK–Bestrong SC 9–2 
(5–1)
Néző: 100
Vezette: Csiszár K.(Pál G., Sovány L.)
Hajdúnánás FK: Ésik L.(Csáki M.), 
Bohács B., Bencze D., Andorkó S., 
Linzenbold Zs., Újvári Zs., Laka-
tos N.(Mezei J.), Fodor J.(Papp L.), 
Tóth B.(Uri M.), Vadász L., Prepuk 

M.(Lovas M.) 
Edző: Daróczi Péter
Gól: Újvári Zs.(5), Vadász L.(3), Ben-
cze D., illetve Varga V., Papp K.
Ifi: 1–3
Nagyon jó játékkal, gólzáporos győ-
zelmet arattunk a jó erőkből álló Best-
rong SC ellen.
Nem ragozzuk tovább, ma a játék 
minden elemében ellenfelünk fölé 
nőttünk, így győzelmünk teljesen 
megérdemelt! Külön gratulálunk Új-
vári Zsoltnak az 5 nagyszerű találatért 
(így már a megyei góllövő lista 3. 
helyére került 11 találattal) s vadászi 
László Achillesnek is a mester hárma-
sához!

Sáfár László az ellenfél edzője sze-
rint botrányos teljesítményt nyúj-
tottak a mai napon, aminek csúfos 
kudarc lett a vége. Véleménye szerint 
azonban, ahogy így, együtt kerültek 
a gödörbe, együtt is fognak kimászni 
belőle!
Kabai Meteorit SE-Hajdúnánás FK 
0-1 (0-0)

Néző: 100
Vezette: Orosz J.(Szűcs L.-Molnár L.)
Hajdúnánás FK: Ésik L.-Bohács 
B.-Andorkó S.-Linzenbold Zs.-Új-
vári Zs.(Lovas M. 55.)-Lakatos N.-
Uri M.(Dobó T. 75.)-Tóth B.-Papp 
L.(Kiss L. 55.)-Vadász L.-Prepuk M.
Edző: Daróczi Péter
Gólszerző: Prepuk M. (63.)
Sárga Lap: Papp L. (30.),Andor-
kó S. (36.),Bajnók I. (38.),Tóth Z. 
(61.),Szabó P. (67.),Mester M. (86.)
Piros Lap: Tóth P. (81.),Lakatos N. 
(81.),Pallagi J. (86.)
Ifi: 1-1 

Edzőnket kérdeztem az első fordu-
lóból elmaradt mérkőzésről. Elmond-
ta, hogy amint a sárga és a piros lapo-
kat látjuk kissé paprikásra sikeredett 
a hangulat az összecsapáson. Mielőtt 
bárkit is kritizálna, csak annyit sze-
retne mondani, hogy igen küzdelmes 
mérkőzésen sikerült elhozni az újabb 
3 pontot.

Kócsi Imre

Pásztor Éva és Hoffmann István


