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Hét, Magyarországot és a magyar 
családokat alapvetően érintő szank-
ciós kérdésben kéri ki a kormányzat 
az emberek véleményét az új nem-
zeti konzultációban. A cél az elhi-
bázott uniós szankciók kijavítása, 
ehhez kell minél több magyar em-
bernek egyetértési pontokat kiala-
kítania, csakúgy, mint a korábbi 11 
nemzeti konzultáció alkalmával. A 
kérdések gazdasági-politikai hátte-
réről, fontosságáról tartott részletes 
tájékoztatót november 3-án Kövér 
László, az országgyűlés elnöke.

Lakossági fórumra várták az érdek-
lődőket november 3-án este a Bocskai 
Filmszínházba, ahol Kövér László, az 
Országgyűlés elnöke tartott előadást a 
most indult nemzeti konzultáció kér-
déseivel kapcsolatban. Házelnök úr 
Tiba István országgyűlési képviselőnk 
meghívására érkezett és igen szép szá-
mú közönség előtt szólt az idei, a 12. 
nemzeti konzultáció fontosságáról. 

Mint ismeretes a kormányzat azért 
indította a konzultációt, hogy kikérje 
a lakosság véleményét az Oroszország 
ellen hozott uniós szankciókkal kap-
csolatban, kiemelten is az energiahor-
dozók tekintetében. Kövér László elő-
adása során kitért arra a folyamatra, 
amely ideáig vezetett, és hogy miért 
is van szükség az újabb konzultációra. 
Mint mondta, a magyar álláspontok 
megvédésében nagy szükség van arra, 
hogy a lakosság támogatását maguk 
mögött tudhassák az Európai Unió 
különböző fórumain zajló  igen ne-
héz, és sokszor sziszifuszi tárgyalások 
során. Köztudott, hogy olyan helyzet 
alakult ki nem csak Európában, ha-
nem világszerte az orosz-ukrán fegy-
veres konfliktus, háború kapcsán, 
amely több évtizede nem látott ener-
giaválságot, inflációt hozott szerte a 
világon, így nálunk is. 

A brüsszeli szankciók kezdetén 
az az ígéret hangzott el, hogy ezek 
a drasztikus korlátozások, tiltások 
majd térdre kényszerítik Oroszor-
szágot, és  véget vetnek a háborús 
helyzetnek. Közel tíz hónapja tart a 
háború, és jelen pillanatban még csak 
a körvonalai sem látszanak nemhogy 
a béketárgyalásoknak, hanem még a 
tűzszünetnek sem. Az első szankciók 
meghirdetésekor megállapodás szüle-
tett arról, hogy az energiahordozók 
nem esnek szankciók alá, ez azonban 
a nyár folyamán megváltozott, oly 
annyira, hogy az éppen most napi-
renden lévő 9. szankciós csomagban 
már a nukleáris energia és kapcsoló-
dó beruházások is tiltólistára kerül-
nének. Ezeket hazánk nem hagyhat-

ja, hiszen gazdaságunk alapjaiban 
rendülne meg.

Ezek a sorozatos uniós szankciók 
az elmúlt hónapok tapasztalatai alap-
ján az agresszornak kevésbé ártottak, 
mint az azt szorgalmazó uniós tagál-
lamoknak, de szerte a világon szinte 
mindenkinek. A fegyverek nem a béke 
követei, hanem a rombolás démonai, 
a közben óhatatlanul, de tudatosan 
is gerjesztett inflációs környezet, az 
energiahordozók szinte megfizethe-
tetlen árai tönkre tesznek nemzetgaz-
daságokat, okoznak mérhetetlen káro-
kat. Ugyanakkor a nyersanyagokban, 
energiahordozókban gazdag Orosz-
ország nem dőlt romba, sőt szakértő 
elemzők szerint lényegesen nagyobb 
bevételre tett szert, mint a háborút 
megelőző időszakban. Arról már nem 
beszélve, hogy nagyon sok területen 
kidolgozták az önellátást. A Krím fél-
sziget elfoglalása után bevezetett me-
zőgazdasági-élelmiszeripari embargó, 
következtében ma Oroszország nem 
hogy behozatalra szorulna, hanem 
exportőrré vált ezeken a területeken.

A háborús politika nem vezet seho-
vá, csak szenvedést, károkat okoz ott 
is, ahol nem dörögnek a fegyverek. 
Európa 77 év után ismét háborús csa-
tatérré vált, ha nem is a szó szoros ér-
telmében. A zavarkeltés, a káosz oko-
zás azoknak a láthatatlan, a háttérből 
irányító gazdasági-politikai köröknek 
kedvezőek, amelyeknek egy nagy vi-
lágállam az álmuk, és ezen rendületle-
nül dolgoznak strómanjaik révén. 

„Itt nem csupán egy európai játszma 

zajlik, nem csak egy orosz-ukrán hábo-
rúról van szó, itt a világrendszer átala-
kítása zajlik, ami ha sikeresen ér véget, 
akkor az azt jelenti, hogy nem csak a 
nemzetállamok szűnnek meg, hanem ve-
lük együtt a demokráciák is megszűnnek, 
az emberek kiszolgáltatott páriáivá vál-
nak olyan hatalmaknak, amiknek még 
arca, meg neve sem lesz” – fogalmazott 
Kövér László, aki itt is megerősítette 
azt a kormányzati álláspontot, hogy 
hazánk a béke pártján áll, és minden 
létező és lehetséges fórumon a békekö-
tés szükségességét szorgalmazza.

 Ez azonban jelen pillanatban szinte 
teljesen reménytelennek látszó dolog, 
hiszen már kilencedik hónapja zajlik az 
egyre véresebb háború és az Amerikai 
Egyesült Államok mellett szinte mind-
egyik európai állam szállít fegyvereket 
Ukrajnának,- kivéve Magyarország - az 
Unió pedig számolatlanul önti a hábo-
rú feneketlen zsákjába az euró milliár-
dokat Ukrajna megsegítése címén. 

A nemzeti konzultációs íveket de-
cember 9-ig lehet visszaküldeni, illet-
ve rövidesen on-line is kitölthető lesz 
majd. 

( r.zs.)
Fotó: Girus Zsolt
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Esélyt adva másoknak az életben maradásra, gyógyulásra 

Egy házaspár a közéletből 

A hajdúnánási mentőszolgálat tör-
ténetében először fordult elő, hogy 
egy sajnálatos haláleset kapcsán vált 
lehetővé két fontos életmentő esz-
köz beszerzése. A két hónapja tra-
gikus hirtelenséggel elhunyt Jóna 
Lajos családja ugyanis úgy döntött, 
hogy a koszorúmegváltás címén 
befolyt összeget a mentőszolgálat 
számára ajánlják fel, eszközbeszer-
zésre. A jelentős adományból két 
mobil betegőrző monitort tudtak 
vásárolni, amelynek ünnepélyes át-
adása november 10-én történt meg 
a mentőállomáson.

Nem minden napi eseményre ke-
rült sor november 10-én a hajdúná-
nási mentőállomáson.. A közelmúlt-

ban tragikus hirtelenséggel elhunyt 
Jóna Lajos családja úgy döntött, hogy 
mindazoktól, akik utolsó földi útjára 
kísérik a családfőt koszorúmegváltást 
kérnek, és az így befolyt összeget fel-
ajánlják a helyi mentőszolgálatnak 
olyan eszközök beszerzésére, ame-
lyek jelentősen segítik a mentősök 
munkáját. A családias eseményen 
Romhalmi Zoltán a mentőállomás 
vezetője köszöntötte a bajtársakat és 
a Jóna család tagjait. Mint elmondta, 
ezek az eszközök a mentők beavatko-
zásának pillanatától a kórházi ágyig 
folyamatosan monitorozzák a beteg 
minden fontos életfunkcióját, így 
nagyban segíti a mentősök még pon-
tosabb munkáját.

A jelentős összeget az Országos 
Mentőszolgálat Alapítvány egészítette 
ki, így tudták megvásárolni a két mo-
bil eszközt.

A szokatlan felajánlás kezdeménye-
zője az özvegy, Jóna Lajosné Éva asz-
szony erős szálakkal kötődik a helyi 
mentőszolgálathoz, édesapja Karócz 
Imre is itt dolgozott, közel négy év-
tizedig. Baráti, rokoni szálak kötik a 
szolgálathoz, és picit belülről is ismeri 
azokat a nagyon nehéz helyzeteket,  
amely akkor, azon a szeptemberi na-
pon náluk is megtörtént. És miután 
megtörtént, amire senki nem számí-
tott, úgy gondolkodott, hogy a rövid 
időn belül elhervadó számtalan ko-
szorú és virágcsokor helyett inkább 

ún. koszorúmegváltást kérnek, és az 
így összegyűlt összeget ajánlják fel a 
helyi mentőállomásnak.

Ez november elejére a két korszerű 
betegőrző monitor formájában testet 
is öltött és azonnal szolgálatba lépett 
két mentőautóban. Az ünnepélyes 
átadó végén Romhalmi Zoltán baj-
társai nevében is egy díszes emléklap 
átadásával köszönte meg a Jóna család 
nemes cselekedetét.

Ez a bekeretezett emléklap a mai 
naptól a mentőállomás fogadóteré-
nek falán is emlékeztet arra, hogy az 
értelmetlen halál íly módon  értelmet 
nyert, és az eszközök segíthetnek má-
sok életét megmenteni. 

(r.zs.)

2022. október 27-én a Csohány 
László Kulturális Egyesület meghí-
vására városunkba látogatott Földi 
–Kovács Andrea, televíziós újság-
író és Földi László, titkosszolgálati 
szakértő. Mindketten a Védett Tár-
sadalom Alapítványban tevékeny-
kednek.

Az Aranyszalma Alkotóház barát-
ságos, cserépkályhával felmelegített 
termében számos olyan témáról esett 
szó, október 27-én délután, amely 
közvetlenül érint bennünket vagy je-
lenségként már ismertté vált előttünk.

Tudatos hadviselés zajlik ellenünk. 
A normalitást, az élet szentségét tá-
madják. A hagyományos családot, a 
férfi – nő kapcsolatot, a keresztény-
séget, a hagyományokat veszik célba a 
régi – új veszélyes eszmei áramlatok, 
ideológiák.

A védekezés egyetlen eszköze, ha 
az említett értékeket sziklaszilárdan 
megtartjuk, tudatosan védjük és él-
jük, nem elég róluk csupán beszélni. 
Nagyon ébernek kell lennünk, mert 
az élet minden területén próbálkoz-
nak, s ha lelkileg nem vagyunk elég 

erősek, akkor kibillentenek bennün-
ket egyensúlyi állapotunkból és behá-
lóznak.

Földi – Kovács Andrea szerint a mai 
állapothoz úgy jutottunk, hogy felad-
tuk a hagyományainkat, kultúránkat, 
vallásunkat, hitünket és őseink em-
lékezetét közösségeinkben. Így meg-
szűnt az értékek átörökítése, nincs 
meg a védelem, a biztonság.

Becsüljük meg, éljük és örökítsük át 
hagyományainkat közösségeinkben, 
mert erőt és védelmet nyújt békeidő-
ben és vészterhes időben egyaránt.

A gender, az LMBTQ mozgalmak 
attól is károsak, hogy a társadalomra 
gyakorolt hatásukat elbagatellizálják 
és haladó ideológiai képet festenek 
róluk. Úgy állítják be, hogy ez része 
a fejlődésnek minden káros következ-
mény nélkül és aki szellemileg nyitott, 
az ezt elfogadja. Ez hazugság! Ezek 
az eszmei áramlatok természettudo-
mányos alappal nem rendelkeznek, 
tagadják a biológiai nemek létezését. 
A következmények a gyermekeken 
végrehajtott nemváltó műtétek, hor-
monkezelések és egyéb súlyos be-

avatkozások, valamint a szülői jogok 
visszaszorítása. Ennek eredménye-
képpen ezekben a társadalmakban a 
fiatalok 21-28%-a már nem hetero-
szexuálisnak vallja magát.

A Védett Társadalom Alapítvány 
olyan közösségeket véd Magyarorszá-
gon kívül is, különböző műhelyeken 
keresztül, akik támadásokat kapnak 
hagyományos életmódjuk, vallási és 
lelkiismereti szabadságuk miatt. Ar-
ra kényszerítik őket, hogy adják fel 
értékrendjüket, vallásukat, hitüket, 
hagyományaikat és álljanak be abba a 
sorba, mely a nyitott, „haladó” ideo-
lógiák felé vezet.

Földi László mondandójában ki-
tért arra, hogy az emberek nem értik, 
hogy mi is történik körülöttük, mi 
vezetett idáig, hiszen mindenki tette 
a dolgát és élte a hétköznapokat.

Oroszország és Ukrajna között 
fegyveres konfliktus van. Európával 
szemben viszont háborút viselnek, 
nevezetesen el akarják tüntetni abban 
a formájában, ahogy mi is ismerjük 
és megszoktuk. A normalitásunkat 
támadják abnormális megoldásokkal. 
Valójában a normális és az abnormális 
ideológia háborúját éljük.

A spekulációs tőke áldozatai va-
gyunk, ugyanis az áremelkedéseket 
nem indokolja semmi. Az oroszok 
elfordítása Európától alapvető cél és 
ezért mindent megtesz a politika és a 
háttérhatalom.

Európa földrajzi értelemben az Ural 
- hegységig tart, Oroszország viszont, 
amely Európa része, egészen a Csen-
des- óceánig terjed. Zűrzavart, káoszt 
teremtenek ezek a viszonyok pénz-
ügyi szempontból is, s ennek az árát 
a társadalmak fizetik meg.

Földi László elemezte, hogy a 
Varsói Szerződés felbomlása után a 
NATO folyamatosan terjeszkedett 
Oroszország irányába, fenyegető, pro-
vokatív magatartást mutatva. Ukrajna 
olyan közel van Moszkvához, hogy 
ezt biztonságpolitikai szempontból 
Oroszország nem engedheti meg. Az 
agresszió semmilyen szempontból 
nem védhető Oroszország részéről, de 
azzal, hogy februárban megtámadta 
Ukrajnát, egy esetleges harmadik vi-
lágháborút akadályozott meg. Sohase 
felejtsük el, hogy az Amerikai Egye-
sült Államok gazdasága a hadiiparra 
épül és a háborúhoz ellenség is kell.

Kedves Olvasóim! Azért, hogy ne 
féljünk és vigasztalódjunk is, álljanak 
most itt Mindszenty József gondola-
tai.

„De jó annak a gyermeknek, aki-
nek él az édesanyja és a világban meg-
sebzett, megtépett lelkével kisírhatja 
magát édesanyja jóságos ölén. Hogy 
mennyire jó, talán az az árva gyerek 
tudná azt megmondani, akinek ez a 
lehetőség már kiesett az életéből. De 
jó annak a nemzetnek is, amelyik a 
világban megtépett életével, lelkével 
édesanyjára talál. Az égi édesanyának, 
az ezeréves magyar történelemből 
megismert Boldogasszonynak, Nagy-
asszonynak a lábainál sírhatja el min-
den keservét, búbánatát.”

Nagyné Józsa Beáta
a Csohány László 

Kulturális Egyesület elnöke 
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Haza a Hajdúságba 

2000-ben, az első Hazaváró ünne-
pet augusztus 20-a, Szent István 
ünnepének tiszteletére szervezte 
anno az ötletadó Hajdúnánáson 
Szépen Emberül Alapítvány és Haj-
dúnánás Városi Önkormányzat. Ez 
a találkozási lehetőség a szülőváros 
és az elszármazottak között azóta 
is élő hagyomány, így idén is meg-
szervezésre került, ezúttal október 
végén. 

Idén a megszokottól eltérő idő-
pontban, október 28-án szervezte 
meg Hajdúnánás város önkormány-
zata és a Nánás Pro Cultura Nonpro-
fit Kft. a Hazaváró ünnepséget, amely 
egy Szent István szobor ünnepélyes 
felavatásával vette kezdetét a város-
háza emeleti aulájában. A vendégeket 
Nagyné Legény Ildikó alpolgármester 
asszony fogadta és mondott köszön-
tőt, méltatva első nagy királyunk el-
évülhetetlen érdemeit, azt, hogy meg 
tudtunk maradni magyarnak, itt Eu-
rópa szívében, a Kárpát-medencében.

Az impozáns és nagyon szép szob-
rot Nagy József ajándékozta szülő-
városának, amelynek felavatása még 
ünnepélyesebbé tette a rendezvényt. 
Nagy József, mint műgyűjtő, nem 
első alkalommal adományoz szere-

tett szülővárosának értékes művészeti 
alkotásokat. A nemzetközileg is igen 
jelentős Pituk-gyűjtemény után most 
ezt a nagyon szép Szent István  fej-
szobrot ajándékozta  városunknak, 
amelynek érdekessége, hogy egyenlő-
re nem tudható, kinek az alkotása. A 
szobrot Szólláth Tibor polgármester 
úr, Nagyné Legény  Ildikó alpolgár-
mester asszony és Nagy József, a szo-
bor adományozója leplezték le.

A meghitt, barátságos ünnepség a 
művelődési központ nagy előcsarno-
kában egy közös ebéddel folytatódott, 
ahol a jó ebédhez Tordai Zoltán és 
cigányzenekara szolgáltatta a fülbe-
mászó muzsikát. A zenekar tagjai – 
régvolt hagyományokat követve – egy-
egy vendégnek személyesen is húzták 
az ismert, kedves, nótákat. A nap há-
ziasszonya Nagyné Legény Ildikó al-
polgármester asszony volt, aki őszinte 
örömmel vállalta el ezt a megtisztelő 
feladatot. Mint elmondta, nagyon so-
kat gondolkodtak azon, hogy milyen 
időpontot válasszanak, de végül is ez 
az ősz végi nap sokaknak megfelelő 
volt, így került sor erre a rendezvény-
re, amelynek most az is különlegessége 
volt, hogy több helyi idősebb lakos is 
meghívást kapott, így adva lehetőséget 

régi iskolatársaknak, volt barátoknak, 
ismerősöknek a találkozásra.

A bölcsőhely, a  szülőföld iránti 
hűséget többen is megfogalmazták az 
ünnepség kapcsán, hiszen mint ahogy 
az egyik hazatérő vendég mondta, mi 
magyarok nagyon honvágyó nép va-
gyunk, ragaszkodunk gyökereinkhez.

A délután folyamán több olyan 
program is várta a vendégeket, ame-
lyek még teljesebbé tehették a hazaté-
rés jó érzését.  pl. az a citera koncert, 
amelyet a Vass Lajos  és Aranypáva 
nagydíjas Barna Anikó, városunk ki-
váló népzenésze adott, aki már kicsi 
kora óta a citera és a népzene elköte-
lezett híve, gyakorlója, terjesztője, és 
aki a nánási füleknek oly kedves Hor-
tobágy környéki népdalokkal kedves-
kedett földijeinek.

A választható programok sorában 
szerepelt a helytörténeti gyűjtemény 
kiállításainak megtekintése is, ahol 
Darócziné Bordás Andrea intézmény-
vezető röviden szólt a gyűjtemény ál-
landó és időszaki tárlatairól, kezdve a 
2011-es indulással, a Kitaszítottak cí-
mű kiállítással, amelyről annak meg-
álmodója, tervező-szervezője Csiszár 
Imre történész, városunk alpolgár-
mestere mesélt a vendégeknek.

A Kalapkötők nyomában állandó 
kiállítás valószínű mindenkiben régi, 
gyermekkori emlékeket idézett, Soós 
Zoltán szavaival élve:” Megint meg-
élem, körülöttem zizegő szalma, kala-
pot kötök örvendezve.”

Napjaink zűrzavaros világa, a há-
ború, a bizonytalanság méginkább 
felértékeli  a mindig befogadni kész 
otthoni táj, rokoni, baráti kötelékek 
szükségességét, ezt többen is megfo-
galmazták a baráti beszélgetések során. 

A találkozó résztvevői a délután 
folyamán tájékoztatást hallhattak a 
város utóbbi néhány évének fejleszté-
seiről Csiszár Imre alpolgármester úr-
tól, majd a Hazaváró ünnepség gon-
dolatának elindítóira, Szabóné Marth 
Évára és Kállai Eszterre emlékeztek 
gyertyagyújtással és egy  róluk készült 
kisfilm megtekintésével.

Az igazán tartalmas rendezvény zá-
rásának szép keretet adott Sáfár Mó-
nika: Hazaszállnak a füstkarikák című 
zenés irodalmi összeállítása, amely a 
honvágy, a szülőföld iránti vágyakozás 
mindennél erősebb érzését közvetítet-
te, Kautzky Armand,  Sáfár Mónika 
Vecsei László és Mukli Franciska elő-
adásában. 

(erzsé)

Emlékezés a malenykij robot hajdúnánási áldozataira 

Hajdúnánás városa közel húsz éve 
emlékezik minden év november 
3-án arra a több száz civil honfitár-
sunkra, akiket 1944. november har-
madikáról negyedikére virradó éjjel 
hurcoltak el otthonaikból, és vitték 
őket a moldovai Benderi város ha-
difogoly táborába, „malenykij ro-
botra”, azaz egy kis munkára. Kö-
zülük 295-en soha nem térhettek 

haza. Értük szólt idén is a harang, 
az ima, az ének az esti órákban. 

Sajátos megemlékezése városunk-
nak az Elhurcoltak Kegyeleti Emlék-
napja, amelyen immár közel húsz esz-
tendeje minden november 3-án este 
fejet hajtunk az 1944-ben e napnak 
estéjén, éjszakáján malenykij robotra 
hurcolt honfitársaink emléke előtt. 
Ismert a tény, több száz férfit szed-
tek akkor össze az éppen bevonult 
Vöröshadsereg katonái, akiket aztán 
másnap gyalogmenetben tereltek be 
Debrecenbe, tovább vitték őket a fo-
golyvonatok, a marhavagonokból álló 
szerelvények végtelen sora, az akkori 
Szovjetunió hadifogoly táboraiba, 
munkatáboraiba. Közülük mintegy 
300-an már soha többé nem láthat-
ták viszont szülővárosukat, családju-
kat. Elnyelte őket a lágerek pokla, a 

pusztító járványok, az éhezés, a sok-
szor kegyetlen bánásmód. 

Ezen az esten emlékező beszédet 
Tiba István országgyűlési képviselőnk 
mondott, és idézte fel a 78 évvel ez-
előtt történteket. A két háború, az 
elhurcolások, a várost ért 20.századi 
tragédiák sora emberéletek ezreibe 
került, amelyet még igazából ma sem 
hevert ki Hajdúnánás. Azok az ér-
telmetlenül kioltott életek már soha 
nem pótolhatóak, azok örök veszte-
ségek. Éppen ezért kell mindig szem 
előtt tartani, hogy ilyen soha többé 
nem történhessen meg – emlékezte-
tett képviselő úr. 

Egy település, egy közösség életében 
fontos szerepük van a helyi történel-
mi események emlékeinek megőrzé-
sére, továbbadására, amelyek hatással 
voltak az itt élők életére. Ilyen volt a 

malenykij robotra elhurcolt emberek 
és családjaik tragédiája is, amely óriá-
si trauma volt a közösség számára, és 
amelyet ráadásul évtizedekig még csak 
emlegetni sem volt szabad. Többek 
között erről is szólt emlékező beszé-
dében Tiba István. 

A megemlékezésen a Makláry La-
jos Városi Énekkar népi imádsággal, 
népdallal emlékezett az odaveszettek-
re, akikért imát Gacsályi Gábor nagy-
tiszteletű úr mondott.

Az emlékezés zárásaként az egyre 
fogyatkozó hozzátartozók, a város 
vezetése, intézmények, pártok, civil 
szervezetek helyezték el az emlékezés 
hófehér virágait, és az örök világosság 
jelképeként gyertyáikat, mécseseiket 
az emlékfalnál, és hajtottak fejet az 
áldozatok emléke előtt. 

(erzsé)
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Márton napi ludasságok 
Vidám gyermekdalok, libatojás 
keresés és kézműveskedés. Ilyen 
programokkal várták a gyerekeket 
a Márton napi ludasságokon a Haj-
dúnánási Óvoda Gyermekkert Tag-
intézményében.

Márton napi ludasságok címmel 
rendeztek játszónapot a Hajdúnánási 
Óvoda Gyermekkert Tagintézményé-
ben, ahol a nap során Szent Márton 
nevéhez kapcsolódó régi népszoká-
sokkal és hagyományokkal ismerked-
tek meg a gyerekek.

A Márton-napi népszokások egy-
részt az év végéhez, a mezőgazdasági 
munkák befejezéséhez, illetve az ad-
vent közeledtéhez kötődnek, másrészt 
ahhoz a legendához, amely szerint 
Szent Márton egy libaólban próbált 
elrejtőzni, amikor püspökké akarták 
megválasztani, de a ludak elárulták 
gágogásukkal.

Az óvodában a szülőket is bevon-
va közös játékra várták a családokat a 
gyerekek és az óvónénik. Minden cso-
portnak külön foglalkozásokat tartot-
tak a nap folyamán, ahol a begyűjtött 
termésekkel és különféle anyagokkal 
alkottak a kicsik, és elkészítették a nap 
fénypontjának egyik fő elemét, a saját 

lámpásukat, amit a saját ízlésüknek 
megfelelően csinosítottak.

Voltak továbbá népi ügyességi já-
tékok, a kukoricamorzsolás csínját-
bínját is elleshették a gyerekek, de a 
fotósarok sem maradhatott ki, ahol 
megörökíthették ezt a napot.

A Márton-napi hagyomány felele-
venítése hat éve indult útjára a Gyer-
mekkert Óvoda egyik csoportjában, 
és mára a teljes óvodára kinőtte ma-
gát, amit a gyerekek idén is nagyon 
vártak már.  A szülők is nagyon szíve-
sen kapcsolódnak be az ilyen jellegű 
programokba, hiszen ilyen formában 
is tartalmas időt tudnak a kicsinyeik-
kel eltölteni.

Sötétedéskor az udvar ezúttal is 
ünnepi fényben pompázott. Vidám 
gyermekdalokat énekeltek kicsik és 
nagyok egyaránt, és ritmusos körtán-
cokkal tették igazán felejthetetlenné a 
délutánt.

A kicsik legjobban várt programja a 
libatojás keresés sem maradhatott el, 
így a gyönyörűen kivilágított udvaron 
mindenki lelkesen kereste a saját kin-
csét.

Dobos M.  

Országos Mazsorett Fesztivál 
Hajdúnánáson 

Nemzetközi könyvbemutató 
Hajdúnánáson 

Eszterhai Katalin az ismert kanadai 
írónő városunkban is bemutatta új 
könyvét, az Angyalok pórázon cí-
mű lélekgyógyító kutyanaplót 

Az állatok elméjének, intelligen-
ciájának és gondolatainak kutatása 
már évszázadok óta foglalkoztatja az 
emberiséget. Számtalan tudományos 
kísérlet, tanulmány született a témá-
ban, de maguk a laikusnak számító 
gazdik is gyakorta elgondolkodnak, 
hogy vajon mi rejlik a szeretett házi 
kedvencek odaadással csillogó szem-
párja mögött. 

Eszterhai Katalin a Kanadában élő, 
magyar származású tehetséges írónő,- 
akinek a nevéhez olyan sikerkönyvek 
kötődnek, mint a Csillag lettél, a 
Majdnem Esterházy és a Szeretném 

még elmonda-
ni: szerettem, 
- gondolt egy 
merészet, s úgy 
döntött, naplóba 
önti három coc-
ker spánielének 
gondolatát úgy, 
hogy közben az 
ő érdekes és érté-
kes látásmódjukon keresztül mutatja 
be saját életét, hétköznapjait, s tart 
tükröt nekünk olvasóknak, meg ön-
magának. 

Ezt a különleges kutyanaplót is-
merhették meg azok a hajdúnáná-
siak, akik részt vettek az írónő felol-
vasó estjén. A program a Nők Világa 
Nonprofit Kft., azaz a Csak a Nőknek 
magazin kiadója, és a Nők Háza alapí-
tójának jóvoltából valósulhatott meg 
Hajdúnánáson. 

A Nők Világa Nonprofit Kft. 
idén egy újabb különleges küldetés-
re vállalkozott. A kreatív női csapat 
elhatározta, hogy kiadóként segíti a 
hazánkban is méltán közkedvelt Esz-
terhai Katalin legújabb könyvének, az 
Angyalok pórázon című lélekgyógyí-
tó kutyanapló megjelenését. 

(F.B.)

A Nemzeti Művelődési Intézet és 
a Magyar Fúvószenei és Mazsorett 
Szövetség szervezésében novem-
ber 5-én került megrendezésre az 
Országos Mazsorett Fesztivál Haj-
dúnánáson. A fesztivált a Hajdú-
dorogi és Hajdúnánási Mazsorett 
Együttesek közös előadása nyitotta 
meg.

A mazsorett egy show műfaj. Kez-
detekkor a mazsorettek színesítették a 
fúvószenekarok menetét, mára viszont 
már önállóan szerepelnek számos ren-
dezvény programján vagy versenyen.

Az évente több alkalommal meg-
rendezett mazsorett fesztiválokra az 
ország minden tájáról fogadnak cso-
portokat a szervezők. Ez a gazdag 
programsorozat garancia arra, hogy 
a fellépő csoportok évről-évre látvá-
nyos, felejthetetlen élménnyel gazda-
gítják a fesztivál közönségét. 

A csoportok értékelése és minősíté-

se történik egy-egy ilyen fesztiválon. 
A hozzáértő szakmai zsűri többek kö-
zött nézi az összeállított koreográfiát, 
a megjelenést és az alakzatok kivitele-
zését is. Több korcsoportban neveztek 
a csoportok. Az Országos Mazsorett 
fesztiválon nem meghívásos rendszer 
alapján lehet részt venni a tánccsopor-
toknak. 

Hajdúnánáson nagy hagyománya 
van a mazsorett oktatásnak, amely év-
tizedek óta Balogh-Tóth Zita nevéhez 
köthető. A csoportok heti rendszeres-
séggel gyakorolnak szorgalmasan.

A Hajdúnánási Országos Mazsorett 
Fesztiválon eredményesen szerepeltek 
a hajdúnánási lányok is. A baráti 
egyesületek és csoportok pedig ma-
ximálisan elégedettek voltak mind a 
szervezéssel, mind a helyszínnel és a 
verseny színvonalával egyaránt.

Dobos M. 
Fotó: Girus Zsolt

Közösségi reggeli 
a Nánási Portéka Piacon

Két évvel ezelőtt ősszel a Hajdúná-
nási Tartósító és Építő Start Szo-
ciális Szövetkezet a város újonnan 
átadott vágóhídjának és húsüzemé-
nek termékeit egy nagy, szabadtéri 
reggeli keretében mutatta be Haj-
dúnánás lakosságának. 

A rendezvény óriási sikert aratott, 
a pozitív fogadtatásra való tekintettel 
pedig tavaly is megismétlésre került. 
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Akár igaz is lehet 
Nyolc évszázados településünk nevé-
nek második tagja, az Árpád-kori fa-
lu, Nánás néveredete mindmáig tisz-
tázatlan. A történettudományban a 
legelfogadottabb álláspont, miszerint 
a település első birtokosa, egy Nána 
nevű személy után kapta a nevét. Ez 
akár helytállónak is tekinthető, hiszen 
az Árpád-korban tucat számra viselték 
előkelő családok ezt a nevet, melyet 
aztán az általuk létrehozott települé-
sek nevében örökítettek tovább. A 19. 
század elején például még 12 Nána 
nevet viselő helység volt az ország-
ban, s mára is maradt belőlük bőven. 
Egyébként a honfoglaló Ond vezér 
leszármazói között különösen kedvelt 
volt ez a névalak. Azaz eleink maguk-
kal hozták ezt ide, a Kárpát-meden-
cébe is. Igen ám, de a személynevek 
is keletkeznek valahogy. Azoknak is 
származniuk kell valahonnan.

Nos, Pálfi Károly történész 1941-
ben megjelent könyvében, amely  

A magyar nemzet ősvallása címet vi-
seli, érdekes, egyben elgondolkodtató 
sorokat olvashatunk minderről. 

Figyeljünk csak! „Ami az ősmagya-
roknak a babiloniak vallásával való 
kapcsolatát illeti, bizonyos, hogy egy 
töredékük a babiloni Nannár és Nin-
Kharsag isteneket is tisztelte, mert ne-
vüket a Nana, Nánás és Karcag hely-
nevekben a mai hazába is elhozta. Ez 
a néptöredék nem lehetett más, mint a 
basári, vagy bács-i népcsoport, mert ez 
lakott legközelebb Babilonhoz. Másrész-
ről pedig Nin-Kharsag az állattenyésztés 
istennője lévén, természetes, hogy őt ez 
a kizárólag állattenyésztéssel foglalkozó 
népcsoport legkönnyebben elfogadott.”

Bár nem valószínű, hogy a basá-
ri magyarok Nánás, vagyis a Hold 
Isten imádásának egész módját és 
rendszerét átvették volna a babi-
loniaktól, de másrészt éppoly bizo-
nyos, hogy ezt a rendszert ismerték, 
és mikor esetenként vásárok alkal-

mával Babilonban megfordultak, 
ott Nánás isten imádásának cere-
móniáját is megnézték, sőt a tisz-
teletére rendezett körmeneteken is 
részt vettek.”

Mindez közel három ezer évvel ez-
előtt zajlott, akkor, amikor népünk 
bölcsője még a Kaukázus előterében 
ringott, s innen bizony nem esett túl-
ságosan messze Dél Mezopotámia, a 
mai Irak földje, azaz Babilónia, ahová 
tehát az ősmagyarok egy része vásá-
rozni, kereskedni járt. (Egyébként 
a sumérok is tiszteltek egy bizonyos 
Nannát, Inanát, aki az ég úrnője, a 
Hold isten volt.)

Minden bizonnyal érdekes lehet 
az is, miként és hol folytak le ezek 
a Nánás Isten tiszteletére rendezett 
körmenetek? Nos, a Bábel (Babilon) 
tornya néven ismert építmény lépcső-
in, teraszain és tetején, „ahol a papok 
nagyszámú tömegtől kísérve Nannár, 
Nánás szobrát és jelképét, a félholdat 

körülhordozták.” 
A fenti sorok alapján feltételezhe-

tő néveredet esélyét az 1973-as vá-
rostörténeti monográfia egyik jeles 
szerzője, Módi György sem utasította 
el. Hivatkozásai között ugyanis meg-
említette Melich János (1872-1963) 
nyelvész akadémikus nevét, aki a té-
mát illetően különösen is mély kuta-
tási ismeretekkel rendelkezett a Nána 
ómagyar személynévre vonatkozóan, 
melyet 1905-ben megjelent munkájá-
ban közzé is tett. (Lásd a monográfia 
31. oldalát)

A szálak tehát Árpád-kori telepü-
lésünk nevét illetően a nagyon távoli 
múltba vezethetnek. Már a Nána sze-
mélynév maga is évezredek távlatát 
idézi. Településnevünk nevében mint-
ha sejlene ez a távoli múlt, amely ép-
pen e név által üzen a mai, hajdúvá lett 
Nánás népének. Csak meg kell halla-
nunk és akár büszkének is lenni rá.

 Buczkó József

Egy szalmaszálról jut eszembe...

Egy szalmaszálon múlott a hajdú-
nánási szalmafeldolgozás múltja. 
Még augusztusban jelent meg ezzel a 
címmel városunk polgármesterének 
írása. Jó a cikk és gondolatébresztő 
a cím. Nem véletlen, hogy még ezen 
az őszi napon is foglalkoztat a téma. 
Dicséretes dolog, hogy újra jelen van 
városunk életében ez a hagyomány. 
Többször elolvastam a cikket. Szép 
dolog, ami Nánáson történik, valami 

mégsem van teljesen rendjén. 
Akik ezt a nemes hagyományt ápol-

ják, nem hagyják feledésbe menni, a 
közfoglalkoztatási csoport tagjai. 
Nem tagadom, szükség van a köz-
foglalkoztatásra, mint lehetőségre, de 
a nánási hagyomány ápolása többet 
érdemelne ezen szervezeti formánál.

Ismerem Kőrispatakot. Meglepett 
viszont az, hogy nem csak a tudást, 
de értékes, jó minőségű szalmát is on-
nan hozunk. (A Bánkúti búza prog-
ram Szerencsen valósul meg.) Amikor 
virágkorát élte a nánási szalmafonás, 
még nem kombájnnal arattak. Való 
igaz, hogy a mai rövidszárú szalma 
nem alkalmas fonásra. Ugyanakkor 
nem alkalmas a hagyományos kézi 
aratás hagyományának ápolására sem. 
Emlékszem, hogy a Rákóczi téeszben 
köblösnyi területen vetettek olyan 
búzát, amely fonáshoz alkalmas szal-
mát biztosított, akinek szüksége volt 
rá. Nem lenne megoldhatatlan feladat 
napjainkban ezt a két hagyomány-
ápolást (szalmafonás és arató verseny) 

összekapcsolni.
A nánási szalmafonásról leginkább 

az az elképzelésünk alakult ki, hogy 
ez egy magyar sajátosság. Az Alföldön 
igazán szép búza és szalmája termett. A 
hosszú téli estéken a nánási lányok és 
asszonyok annyi fonatot készítettek, 
hogy gyárak dolgozták fel azt. Ezt az 
elképzelést erősíti napjaink híradása, 
hogy a Hungarikum Bizottság felvet-
te a Magyar Értéktár gyűjteménybe a 
hajdúnánási szalmafeldolgozást, mint 
tradicionális tevékenységet.

Évekkel ezelőtt fogalmazódott meg 
bennem egy gondolat, hogy szakmai 
alapon kapcsolatot lehetne kialakítani 
Hajdúnánás, Kőrispatak és Linden-
berg között. Örömmel tölt el, hogy 
az előbbi kialakulóban van, de mit 
tudhatunk az utóbbiról.

Lindenberg im Allgäu 11500 lako-
sú város Bajorország déli részén. Szal-
makalapgyártásának 300 éves múltja 
van. 1890-ben 34 szalmakalapgyár 
működött és évente nyolcmillió szal-
makalapot készítettek. A történet 

további részletei elérhetőek az inter-
neten. 2014-ben Lindenbergben tör-
ténelmi környezetben Ottmar Reich 
egykori kalapgyárában 1000 m2-en 
szalmakalapmúzeumot nyitottak. 

...és Hajdúnánáson? A Hunyadi 
utcán a tanácsi, majd önkormányzati 
érában sikerült a föld színével egyen-
lővé tenni a Sohler-gyárat. Talán van 
még egy utolsó szalmaszál a Lorántffy 
utcán. Lakat az utca felőli ajtón. Évti-
zedek óta dacol az enyészettel. Vajon 
ki tudja nyitni valaki azt a lakatot?

Van a lindenbergi múzeumnak egy 
része, amely a következő címet viseli: 
Kalapok a világ minden tájáról. Le-
vélben megkérdeztem, városunkról 
ezirányú tevékenységéről tesznek-e 
említést. Elszomorító választ kaptam: 
In unserem Bereich „Hüte aus aller 
Welt“ bieten wir einen Überblick 
über andere Hutformen etwa in Asien 
und Südamerika. Azaz ...áttekintést 
nyújtunk Ázsia és Dél-Amerika egyéb 
kalapformáiról.

Nábrádi Bendek

Kalapgyár épülete a Lorántffy utcán

Immár az apropót a húsüzem új már-
kájának a Nánási Húsnak a bemuta-
tása adta. 

Az idei közösségi reggeli újra egy 
fejlődési állomást volt hivatott meg-
ünnepelni, ugyanis a Nánási Hús 
megnyitotta piaci standját, mely mos-
tantól minden héten szerdán és szom-
baton várja az érdeklődőket.

A közösségi reggelin a stand vásárlói 
fogyaszthattak el egy finom reggelit. A 

menüsorban a jól ismert klasszikusok 
szerepeltek. Volt turista felvágottas 
szendvics, virsli és debreceni pároskol-
bász, újdonságként pedig a hentes fel-
vágottat kóstolhatták meg a vendégek. 

A közösségi reggelin több, mint száz-
harmincan vettek részt, ami azért is kü-
lönösen nagy szám, mert az idő nem 
kedvezett a szabadtéri reggelinek. En-
nek ellenre sokan gondolták úgy, hogy 
a köd és a szitáló eső nem állíthatja meg 

őket, s rossz idő ide, vagy oda így is ki-
látogattak a ma már hagyományosnak 
számító reggeliztető programra. 

A közösségi reggeli sikerén felbuz-
dulva a szervezők újabb programokon 
törik a fejüket. Kis szerencsével még 
az idei évben egy ünnepváró rendez-
vény is megvalósul a Nánási Portéka 
Piac területén. 

Ferenczy Boglárka
Fotó: Girus Zsolt
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Városházi tudósítás

Köszöntjük Hajdúnánás 
legifjabb lakóit:
3 Pető Márton
3 Benőcs Attila Noel

Gratulálunk a 2022. október 
hónapban Hajdúnánáson há-
zasságot kötött pároknak!
2 Dely Barbara – Varga Márk
2 Farkas Tímea – Fenyő Gábor
2 Kovács Kincső – Bózsár Attila
2 Rembeczki Ildikó – Spéder Zoltán

Akiktől 2022. október hónapban 
búcsút vettünk:
1 Berencsi Sándorné
1 Boros Miklósné
1 Gál Gergő
1 Kéki Sándor
1 Kéki Sándorné Nagy Zsófia
1 Kiss Lászlóné Sárkány Lívia
1 Kónya Miklósné 
    Urbán Róza Erzsébet
1 Magoss Miklós
1 Molnár Mátyásné Dézsi Irma
1 Molnár Miklósné Kócsi Mária
1 Varga Gáborné 
     Hadas Irén Rozália
1 Varga Sándorné Filep Mária

Anyakönyvi hírek Tudta Ön,hogy…
a házszámot jelző táblát az in-
gatlan utcafronti kerítésére, ház-
falára, az utcáról jól látható mó-
don az ingatlan használójának, 
kezelőjének, ennek hiányában 
tulajdonosának kell elhelyeznie 
az erre vonatkozó helyi rendelet 
szerint. A házszámok megléte 
nagyban segíti egyes szolgáltatók, 
közfeladatot ellátók (posta, men-
tők, rendőrök, tűzoltók, futárok) 
munkáját. 

Értesítjük a tisztelt méhészeket, hogy 
a HBMKH Hajdúnánási Járási Hi-
vatal Élelmiszerláncbiztonsági és 
Állategészségügyi Osztály – 4080, 
Hajdúnánás, Bocskai u. 12-14. – 
HB-07/ÉHO/02161-4/2022. számú 
határozata alapján a méhállományok 
védelméről és a mézelő méhek egyes 
betegségeinek megelőzéséről szóló 
70/2003. (VI.27.)FVM rendelet 17§ 
1..bekezdés alapján a mézelő méhek 
nyúlós költésrothadás megbetegedés 
megállapítása miatt HAJDÚNÁNÁS 
VÁROS TERÜLETÉRE VÁROSI 
ZÁRLATOT rendel el. A helyi zárlat 

alá vont terület: 4080 Hajdúnánás, 
Nyiczkiréti Vitányi tanya 0476/3 
hrsz.
 körül 5 km-es kör által határolt, a Hi-
vatal illetékessége alá tartozó terület.
Hajdúnánás, 2022. október 7.

Dr. Kiss Imre, jegyző

2022. októberében két alkalommal 
ülésezett a képviselő-testület. A 2022. 
október 20-án tartott rendkívüli ülé-
sen intézkedésekről döntött a testület, 
melyekre az energiaválság és a draszti-
kus áremelkedések miatt van szükség 
az önkormányzati kiadáscsökkentés 
érdekében.  Ezek végrehajtásáról és 
lakosságot érintő hatásairól folyama-
tos tájékoztatást kapnak a városlakók 
az önkormányzat hivatalos honlapján 
és a facebook oldalon. 

Az októberi rendes ülésen a város 
köznevelési intézményei adtak számot 
az elmúlt évben végzett munkáról. 
Közülük az önkormányzat fenntartá-
sában a Hajdúnánási Óvoda műkö-
dik, akinek a beszámolóját a testület 
elfogadta. A többi intézmény, a Kő-
rösi Csoma Sándor Református Gim-
názium, a Berettyóújfalui Szakképzési 

Centrum Csiha Győző Technikum és 
Szakképző Iskola, a Bocskai István 
Általános Iskola, Alapfokú Művésze-
ti Iskola és Kollégium, a Református 
Egységes Gyógypedagógiai Módszer-
tani Intézmény Debreceni Tagintéz-
ménye tájékoztatót küldött a testület 
kérésére, melyből átfogó képet kaptak 
a képviselők a városban folyó oktatási 
munkáról. 

Módosította a testület a Hajdúná-
nási Közös Önkormányzati Hivatal 
szervezeti és működési szabályzatát a 
pályázat alapján alkalmazott dolgo-
zók létszáma miatt. 

Elbírálták a képviselők a középisko-
lai tanulók ösztöndíj pályázatára beér-
kezett kérelmeket. 172 tanuló össze-
sen 6 MFt-ot meghaladó támogatást 
kap a tanév első felében a tanulmányi 
átlaga alapján. 

Döntött a testület arról, hogy 2022. 
november 27-én városrészi tanácsko-
zást tart Tedej településrészen. 

2022. augusztus 1-től az Országos 
Mentőszolgálat látja el városunkban 
az ügyeleti feladatokat. A feladatellá-
tási szerződés 2022. december 31-ig 
történő meghosszabbításáról határo-
zott a testület. 

A Hajdúnánási Gyermek és Közét-
keztetési Nonprofit Kft. felügyelőbi-
zottsága új tagjának Bódi Judit képvi-
selő került megválasztásra. 

A Hajdúnánási Települési Értéktár 
számolt be az elmúlt évi munkájáról 
a munkaterveben foglaltak szerint. A 
beszámolót a testület elfogadta. 

Út- és járdaépítésre kiírt közbeszer-
zést zárt le a testület, mely alapján a 
város több pontján kezdődik felújítás 
a szerződéskötést követően 37 MFt-ot 

meghaladó értékben.  
Döntött a testület a Móricz Pál 

Városi Könyvtár és Helytörténeti 
Gyűjtemény visszatérítendő támoga-
tásáról, melyet egy elnyert pályázat 
megvalósításához biztosított. 

Határozatban támogatta a testület 
Szita Károly, Kaposvár város polgár-
mesterének azon kezdeményezését, 
hogy a magyarországi települési ön-
kormányzatok közösen lépjenek fel 
az uniós szankciós politika megvál-
toztatása, valamint a felzárkóztatási és 
helyreállítási alap mielőbbi elérhető-
sége érdekében. 

5 határozatban vagyoni ügyekről 
döntött a testület, majd zárt ülésen 
önkormányzati tulajdonú lakások 
bérlőit jelölte ki a testület és bérle-
ti szerződések meghosszabbításáról 
döntött

Értesítés

a saját tulajdonú ingatlanokon 
fák, fás szárú növények telepí-
tési távolságára nincs méterben, 
centiméterben meghatározott 
előírás?  Hajdúnánás Város tele-
pülésképének védelméről szóló 
rendeletünk szerint a telekha-
tár mentén nem telepíthető fás 
szárú növényzet úgy, hogy az a 
szomszédos ingatlan használatát 
korlátozza és ezzel szükségtelen 
zavarást okozzon. Fákat tehát úgy 
telepíthetünk, ha elültetéskor fel-
mérjük a telepíteni kívánt fafajta 
jellemzőit és ennek megfelelően 
jelöljük ki az ültetés helyét, szem 
előtt tartva a fenti előírást. 

Tudta Ön,hogy…

Emlékezés néhai Főtiszteletű dr. Hegedűs Loránt püspök úr mellszobránál, születé-
sének 92. évfordulója alkalmából.
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„Egy tanár munkája az örökkévalósággal vetekszik, mert sosem tud-
ni, hány generáción keresztül hat, hány országot jár be a világon...” 

M.Adams

In memoriam Kiss Lászlóné 

Ősz van, ezer színű ruhát ölt a természet és a búcsúzó nyár még olykor 
megajándékoz meleg leheletével. Ilyen napsugaras, madárdaltól han-
gos napon búcsúzni, emlékezni gyűltünk össze a temetőbe, egy olyan 
embertől, akit sokan szerettünk, tiszteltünk: a Kőrösi Csoma Sándor 
Gimnázium volt tanára Kiss Lászlóné Sárkány Lívia ravatalánál. Lívia 
néni 1963-ban került Nánásra - Róza barátnőjével - a gimnáziumba, 
mint földrajz-biológia szakos tanár. Az itt eltöltött évtizedek alatt hat 
osztálynak volt osztályfőnöke, több száz diáknak adta át a tudását. Kis-
gyerekként ismertem meg, később tanárom lett, majd a bizalmasává 
fogadott. Nagyszerű ember, csodálatos pedagógus volt. Nem szigorral, 
hanem nyitottsággal, jó humorral teltek az órái. Mi, aki a diákjai vol-
tunk mindig érdeklődéssel vártuk az óráit, ahol röpködtek a poénjai. 
Soha senkit meg nem sértett, imádta a rábízott gyereksereget, mindene 
volt a hivatása. Jó kedélyét nyugdíjas korára is megőrizte: sokat olvasott, 
olvasó klubba járt és rendszeresen hívták érettségi találkozókra, melyre 
mindig örömmel ment, mert a felé áradó szeretet és tisztelet éltette. Ta-
nítványai sikere az ő sikere is volt, nagyon büszke volt rájuk. 2013-ban 
még ezen újság hasábjain keresztül köszönthettem, amikor az egyete-
men átvette az „Aranydiplomáját”, most pedig Juhász Gyula versével 
veszek tőle végső búcsút.

„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek...
Ők itt maradnak bennünk csöndesen még...”
Drága Lívia néni, köszönöm, hogy ismerhettem, hogy része volt az 

életemnek, megosztotta velem gondolatait. Pihenése legyen áldott az 
„égi katedrán”.

Szabóné Mezei Etelka

Bár a kormány ideiglenesen fel-
függesztette az újonnan szerződő 
napelem-tulajdonosok számára a 
hálózati visszatáplálás lehetőségét, 
a napenergiára váltás továbbra is 
racionális és belátható időn belül 
megtérülő befektetés maradt. Az új 
szerződéseket ugyanis változatlanul 
szaldós elszámolás mellett köthetik 
az érintettek. Ráadásul érvényes az 
inflációs időszakok örök igazsága 
is: vedd meg ma, mert holnap többe 
fog kerülni.

Drasztikus változással szembesül-
nek azok az ingatlantulajdonosok, 
akik november 1-jét követően kez-
deményezik napelemes rendszer te-
lepítését az otthonukra. A kormány 
ugyanis ideiglenesen felfüggesztette 
számukra a visszatáplálás lehetőségét, 
így a megtermelt feleslegüket nem 
tudják eladni az áramszolgáltatónak. 

Azt sokan tudják, hogy a napele-
mek termelése nem egyenletes és 
nincsen szinkronban az áramfogyasz-
tásunkkal. Alapesetben a napközbeni 
többlet értékesítése fedezi a magasabb 
esti áramigényt. Ez változik meg most 
ideiglenesen. „Eddig egy átlagos nap-
elem-tulajdonos a szükséges energia-
mennyiség nagyjából harmadát hasz-
nálta el közvetlenül a napelemekről. 
Azonban most, a visszatáplálás tiltása 
miatt, a napelemrendszereket vissza 
kell szabályozni az épp aktuális, leg-
alacsonyabb fogyasztásra. Így, amíg 
a visszatáplálás tilalma életben van, 
a napelemrendszerről igénybe vehető 
önfogyasztás mértéke is lecsökken az 
átlagos 30%-ról, 5-10% körüli mér-
tékre. De ez csak a tilalom idején 
van így. Utána teljes kapacitással üze-
melhetnek majd ezek a rendszerek.” 
– mutatott rá Kujáni Péter, az Ener-
giatakarék szakértője.

Mindez azonban nem jelenti azt, 

hogy a tiltás feloldásáig értelmetlen 
lenne napelemeket telepíteni. „Bár 
sokak figyelme elsiklott felette, de 
egy nagyon fontos tényező változatlan 
maradt: az új szerződéseket továbbra is 
szaldós elszámolással lehet megkötni. 
Vagyis a visszatáplálási tilalom kiveze-
tése után ezek a rendszerek ugyanazon 
az áron adhatják el az áramfelesleget, 
amennyiért vásárolnak a szolgáltató-
tól” – magyarázta a szakértő. Aki sze-
rint mind a jogszabály szövege, mind 
az energiapiaci folyamatok arra utal-
nak, hogy a visszatáplálás nélküli, ala-
csony termelési üzem csak rövid ideig, 
néhány évig fog tartani. A feloldását 
követően pedig előnybe kerülnek a 
meglévő szerződéssel rendelkezők.

„Évek óta tudjuk, hogy jövő év vé-
gével az új szerződésekre megszűnik 
a szaldós elszámolás. A visszatáplálás 
engedélyezése után szinte biztosan 
csak kedvezőtlenebb feltételekkel, 
bruttó elszámolással lehet majd új 
megállapodásokat kötni. A legvaló-
színűbb forgatókönyv szerint a vissza-
táplált energia után csak az áramárat 
kapja meg a tulajdonos, a rendszer-
használati díjat, az adókat és az áfát 
nem.”

Ehhez hozzáadódik a napelemes 
technológiák drágulása. A globálisan 
felpörgő infláció, az alumínium- és 

acélipar energiakitettsége és alap-
anyaghiánya, az Európa-szerte ha-
talmas mértékben megnőtt igény a 
napelemrendszerek iránt és a forint-
árfolyam romlása miatt a szinte teljes 
egészében importból származó pa-
nelek, inverterek és tartószerkezetek 
mindegyike kétszámjegyű tempóban 
drágult év eleje óta. A becslések sze-
rint két év múlva a mostani ár más-
fél-kétszeresére érdemes számítani. 
„Most egy átlagos családi ház fogyasz-

tását fedező napelemmennyiség nagy-
jából 3,5 millió forintba kerül, a meg-
térülés szaldós elszámolással 10-11 év 
körül alakul – értelemszerűen a visz-
szatáplálás engedélyezésétől számítva. 
Bruttó elszámolás és a technológia 
további drágulása mellett ez akkor is 
a másfél-kétszeresére hosszabbodik, 
ha közben az elektromos áram ára 
is emelkedni fog.” Utóbbi a szakértő 
szerint ugyancsak reális forgatókönyv.

Energiatakarék SLR Kft.
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KócsiSztori: Szüret sok-sok nyúllal
Nagy megtiszteltetés számomra, hogy 
- már sokadik alkalommal - így idén 
is meghívást kaptam Józsára, a Szüreti 
Napra, mint kisbíró.

Úgy döntöttem, hogy idén vonattal 
utazom be sőt, nem bíbelődöm ott az 
átöltözéssel, hanem beöltözve „síp-
pal – dobbal” az oldalamon indulok 
el. Miért is kellene szégyellnem a régi 
idők divatját, a bőrcsizmát, a priccses 
nadrágot, a fekete nyúlszőr kalapot. 
Hatalmas és határozott léptekkel be-
masíroztam hát kora reggel a vasútállo-
másunk ajtaján (amolyan díszmagyar-
ban). Amilyen határozottan beléptem, 
olyan határozottan meg is torpantam, 
mert a kisablaknál ahol a jegyet szok-
tuk vásárolni egy tábla fogadott „pénz-
tár zárva” felirattal. Mielőtt kétségbe 
estem volna azonban a terem sarkában 
megpillantottam egy hatalmas szerke-
zetet – öt ember is elfért volna benne 
– rajta a másik felirat „jegykiadó au-
tomata”. Megmondom őszintén, hogy 
örömmel töltött el a látvány, hiszen 
eddig ilyet Debrecenben vagy más 
nagyvárosokban láttam. Hajdúnánás 
is elindult, sőt tovább halad a fejlődés 
útján – konstatáltam mielőtt a géphez 
léptem volna pénztárcám után koto-
rászva – de ekkor szemmagasságban 
elém került a harmadik tábla „a gép 
nem üzemel” címmel.

Ebben a pillanatban viszont rám te-
lepedett a tanácstalanság s a remény-
telenség. Jegy nélkül hogy utazom a 
vonaton?

A váróterem másik sarkában egy 
padon egy fiatal fiú ült egymagában 
s az okos telefonját nyomogatta el-
mélyültem. Jól öltözött srác volt, csak 
azt sajnáltam, hogy a vadonat új far-
mer nadrágja olyan szinten volt szét 
szakadva mindkét térdén, hogy még 
a bokája is kilátszott.(ismerem én a 
divatot, csak az jutott eszembe, hogy 
anyám ennyi idősen biztosan nem en-
gedett volna el vonatozni ilyen nad-
rágban)

Mindenesetre odaléptem hozzá s a 
tanácsát kértem a jegyvásárlást illető-
en. Miközben készségesen válaszolt 
azért átfutott az agyamon, hogy mi-
lyen jó képet mutatunk így együtt az 
öltözködésünkben. Két generáció, a 
múlt a jelen s talán a jövő is.

Megtudtam hát, hogy ilyen esetben 
a vonaton van lehetőség a jegyvásár-
lásra, csak mondani kell a kalauznak, 
hogy nem működik se a pénztár se 
az automata – mellesleg ahogy a fiú 
mondta ez elég régen így van -. (ahogy 
a vicc mondja, tudtam én ezt, csak 
nem sejtettem).

Szerencsésen megérkeztem hát Jó-
zsára s szerepem szerint doboltam, 

konferáltam hirdettem az igencsak 
szép számú közönség előtt. A Szüreti 
Nap itt minden évben össze van kötve 
a nyúlfőző versennyel. A jelentkezők a 
helyi nyúlgazdaságból ajándékba kap-
ják a konyhakész nyuszikat s azokból 
kreativitásuknak, leleményességük-
nek, konyhatudományuknak megfe-
lelően készíthetik el a finomabbnál 
finomabb ínycsiklandó ételeket. Idén 
több mint negyven bográcsban ro-
tyogtak, sültek az ízletes ételek. Pom-
pás illat kavalkádok fogadták hát még 
csak a nézelődni érkezőket is. Volt itt 
nyúl slambucágyon, rántott vagy sült 
nyúl, ázsiai nyúlcomb, nyúlpástétom, 
sőt még nyúlhúsból készült kolbász is 
s még hosszan sorolhatnám. Közben 
zenés táncos programok sokasága, 
gyermekműsorok egyszóval csodála-
tos délelőttnek örvendhetett minden 
idelátogató.

A legnagyobb hangulatban egyszer 
csak elébem lépett egy televíziós for-
gató csoport szerkesztője s a követke-
ző kérdést szegezte felém

- Tud mondani valami mondókát?
- Persze, hogy tudok - válaszoltam s 

már kezdtem is bele az egyikbe.
- Hosszú! – szakított félbe – olyat 

mondjon, ami a nyúlról szól!
- Olyat nem tudok, hisz nem kérték 

tőlem – feleltem, de csalódott arcát 

látva megjegyeztem, hogyha akarja, 
írok egyet, csak mondja meg mi le-
gyen benne.

- Józsa, nyúl és a főzés – sorolta ér-
zelemmentes arccal, majd hozzá tet-
te, hogy legyen rövid és siessek, mert 
mindjárt visszajönnek.

- Kész van – mondtam, miközben 
karba tettem a kezemet s kicsit fölé-
nyes arcot vágtam. Aztán vettem egy 
nagy levegőt s hangosan belekezdtem: 
„Azt mondta az én szép rózsám, nyúl-
paprikást főz ma Józsán”

Mivel nagy kedvvel szeretek cs-
asztuskákat, verseket írogatni nem 
igazán esett nehezemre e két sor meg-
alkotása, de annál jobban meglepett 
mennyire tetszett a tévéseknek. Azon-
nal hívták az operatőrt s már indult 
is a felvétel. Az elejére kértek egy kis 
dobolást a végére meg odabiggyesztet-
tem, hogy iju-juju-jujj.

- Nagyszerű! – dicsért meg alkalmi 
„munkaadóm” majd így folytatta – 
most már csak azt mondja meg, hogy 
hol főz a maga „rózsája”, mert őt is 
felvennék.

- Otthon Hajdúnánáson főz. Mar-
hapörköltöt nekem – feleltem sunyin 
vigyorogva s gyorsan odébb álltam.

Kócsi Imre

Továbbra is robog a Nánás
Sorozatban immáron a hatodik három 
pontot is megszereztük, hiszen Debre-
cenben is sikerült nagyarányú győzel-
met aratnunk. A hatodik fordulóban 
a Sárrétudvari ellen ütköztünk meg a 
megújult centrumpályánkon s azóta 
nem találtunk legyőzőre sőt, többször 
nagy gólkülönbséggel sikerült nyer-
nünk. Izgatottan utaztunk Hajdúbö-
szörménybe a megyei rangadóra, ahol 
ugye a 2. helyen álló Nánás csapott 
össze a 3. helyen tanyázó Böszörmény-
nyel. Mint megtudtuk a hazai szurko-
lók magabiztos sikert vártak, hiszen a 
két csapat között csupán egyetlen pont 
a különbség. A mieinknek azonban si-
került döntetlenre hozni a találkozót 
s megőrizni helyét a tabellán az ellen-
fél viszont lejjebb csúszott a 4. helyre. 
Nézzük az eredményeket!
DSC-SI – Hajdúnánás FK 0–9 (0–4)
Néző: 20
Vezette: Varga Gy.(Sovány L., Szilágyi 
Z.)
Hajdúnánás FK: Ésik L.(Csáki M.), 
Papp L., Vadász L., Kiss L., Bencze 
D., Tóth B., Linzenbold Zs., Prepuk 
M.(Uri M.), Fodor J.(Csatári D.), 

Bohács B.(Lovas M.), Újvári Zs. 
Edző: Daróczi Péter
Gól: Vadász L., Újvári Zs.(4), Bencze 
D., Uri M., Tóth B., Lovas M.
Az eddigi 10 mérkőzésükből még 
egyetlen pontot sem sikerült szerez-
nie a Debreceni Sportcentrum csapa-
tának sőt, gólt is mindösszesen egyet. 
Selyem Nándortól a vezetőedzőjüktől 
megtudtam, hogy néha a egy teljes 
csapatot sem sikerül összeállítania a 
mérkőzésekre. Ez történt Kabán is 
ahol csak 7 játékos tudott kiállni s 
egy-két sérülés után 7 : 0 –ás kabai ve-
zetésnél le is kellett fújni a mérkőzést. 
Ez a veszély most nem fenyegetett, hi-
szen a kispadjukon is legalább hatan 
ültek. Ettől függetlenül a 26. percig 
bírtak ellenállni a cívisvárosiak. Va-
dász László nagyszerű találatának kö-
szönhetően azonban megkezdődött 
a gólgyártás, s meg sem álltunk ki-
lencig. Helyenként szemet gyönyör-
ködtető találatoknak is szemtanúi le-
hettünk – gondolok itt Tóth Bertold 
távoli bombájára vagy Lovas Márton 
sarkazására, aki Vadász szögletéből 
szinte lemásolta Szalai németek elleni 

gólját, de Uri Márk 90. percben szer-
zett bombája is élményszámba ment, 
nem is beszélve Újvári újabb 4 talála-
táról, vagy Vadász László góljáról és 
remekbe szabott szögleteiről.
Hajdúböszörményi TE – Hajdúná-
nás FK 1–1 (1–0)
Néző: 150
Vezette: Muszka Z. (Benedek Zs., 
Tőkés R.)
Hajdúnánás FK: Andorkó S., Lin-
zenbold Zs., Újvári Zs., Ésik L., Fo-
dor J., Bencze D., Tóth B., Papp L. 
(Uri M.), Vadász L. (Kiss L.), Prepuk 
M., Lovas M. (Csatári D.). 
Edző: Daróczi Péter
Gól: Tonhaizer F., illetve Újvári Zs.
Ifi: 5–0 
Megyei szinten egy remek, színvona-
las, hajtós mérkőzést láthatott az, aki 
vette a fáradságot és ellátogatott Haj-
dúböszörménybe. Két jól felkészített 
csapat, izgalmas harcos meccset ho-
zott össze, mely tényleg rangadó volt. 
A mérkőző felek mindent megtettek 
azért, hogy a maguk javára döntsék 
el a találkozót, de a kapuba csak egy-
szer-egyszer tudtak betalálni. Helyze-

tek ezután is adódtak, azonban azok 
kihasználatlanul maradtak mindkét 
oldalon. A játék összképét tekintve, 
teljesen igazságosnak mondható a 
döntetlen eredmény!
Nézzük a két tréner nyilatkozatát a 
mérkőzés után!
Gyarmati Zoltán: Megyei szinten 
nagyon jó iramú és színvonalú mér-
kőzést játszottunk. Az első félidőben 
1-0-s vezetésre tettünk szert. A má-
sodik félidőben az ellenfél egy elke-
rülhető helyzetből egyenlített, amire 
már nem volt válaszunk. Gratulálok 
a csapatomnak, a játékvezetőnek és 
további sok sikert az ellenfélnek!
Daróczi Péter: Kemény, harcos, brusz-
tolós mérkőzés volt. Mindkét csapat-
nak megvoltak a helyzetei a mérkőzés 
megnyerésére, de ezek kimaradtak, 
így szerintem igazságos végeredmény 
született. Gratulálok a csapatnak!
Jelen pillanatban a 12. forduló után 
25 ponttal állunk a tabella 2. helyén 
s a legtöbb (35) lőtt góllal rendelke-
zünk. A megyei góllövő listát pedig 
Újvári Zsolt vezeti 16 találattal.
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