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Szociális munka napja 2022 

Deli Imréné

A közösség, a társadalom megbe-
csülésének jeleként ünneplik világ-
szerte november 12-én a Szociális 
munka napját, így Magyarorszá-
gon is. Hajdúnánáson is több éve 
köszöntjük a szociális szférában 
dolgozókat, ismerjük el azok mun-
káját, akik nap mint, nap azokért 
dolgoznak, akik elesettek, támo-
gatásra, segítségre szorulnak anya-
gi-fizikai-mentális tekintetben 
egyaránt. Idén Hajdúnánás Városi 
Önkormányzat november 20-án 
tartotta meg a városi Szociális mun-
ka napját, és ismerte el a több évti-
zede kiválóan dolgozók munkáját.

November 20-án a hajdúnánási 
szociális intézmények munkatársai 
töltötték meg a Bocskai Filmszínház 
nézőterét a Szociális munka napja vá-
rosi ünnepségén. Több mint egy év-
tizedes hagyománya van annak, hogy 
városi szinten mondunk köszönetet 
a szociális szférában dolgozóknak. 
Köszönetet azért, hogy nap, mint 

nap az élet kevésbé napos oldalán 
tevékenykednek, hogy számtalanszor 
szembesülnek, hihetetlen élethelyze-
tekkel nyújtanak azonnali segítséget 
a rászorul családoknak, krízishelyzet-
ben lévőknek, idős, magányos embe-
reknek. 

A városi ünnepségen Szólláth Ti-
bor polgármester úr köszöntötte a 
megjelenteket és mondott köszönetet 
a helyi szociális intézmények munka-
társainak, kitartó, elkötelezett helytál-
lásukért. Polgármester úr köszöntőjé-
ben kiemelte azt a szilárd értékrendet, 
amelyet a szociális munka területén 
dolgozók magukénak vallanak, kö-
vetnek mai értékvesztett világunkban, 
ugyanakkor rámutatott az egyén fele-
lősségére, az öngondoskodás fontos-
ságára is.

Évszázadokon át szinte kizárólag az 
egyházak láttak el szociális feladato-
kat, működtettek gyermekmenhelye-
ket, kórházakat, nyújtotta segítséget a 
rászorulóknak, tehetségük szerint. 

A görögkatolikus egyház is évszá-
zadok óta visel gondot a szükséget 
szenvedőkre – erről szólt előadásában 
Simon Mihály az Istenszülő Oltalma 
Görögkatolikus Szociális Szolgáltató 
Központ intézményvezetője. A Szent 
Lukács Görögkatolikus Szeretetszol-
gálat számtalan településen van jelen, 
és mondhatni a bölcsőtől a sírig nyújt 
segítséget, oltalmat, menedéket a baj-
ban lévőknek. Tevékenységük szinte 
az ország egész területére kiterjed, és 
természetesen Hajdúnánáson is jelen 
vannak, egyrészt a gyermekvédelem-
ben, másrészt az idősek és értelmi sé-
rültek gondozásában. 

Hajdúnánáson a régmúltba vissza-
nyúló hagyománya van a társadalmi 
gondoskodásnak, napjainkban pedig 
igen sokszínű és jelentős a szociális 
intézmények palettája. A Család- és 
Gyermekjóléti Szolgálat városi szin-
ten végez jelentős prevenciós tevé-
kenységet, és konkrét szolgálatot, 
nyújt sokféle segítséget a rászoru-

lóknak. Mellettük több szolgáltató 
is jelen van, akikkel szoros és jó az 
együttműködés, kölcsönösen ismerik 
és segítik egymás munkáját. 

Szép hagyománya a Szociális mun-
ka napja városi ünnepségének, hogy 
ilyenkor Polgármesteri Elismerő Okle-
velet vehetnek át szociális intézmények 
folyamatosan megbízható, kiemelke-
dő munkát végző munkatársai. Így 
ezen az esten kitüntetésben részesült:

Kósa Józsefné, Kémeri-Nagy 
Edit, Kozma Zsoltné, Deli Imréné, 
Jóna Csabáné, Kusmitzky Ilona, 
Nagyné Balogh Henrietta,  Nagy 
Imréné, Kiss Sándor, Koppányi Já-
nosné, Nyakó Lászlóné, Pusztai Gá-
borné, Nagyné Mészáros Amarilla 
és Borsiné Horváth Mária.

Az ünnepség zárásaként a Náná-
si Népdal, Nóta és Tánckedvelők 
Egyesülete egy kedves dalcsokorral 
ajándékozta meg az ünnepelteket.

(r.zs.)
Fotó: Girus Zsolt

„A társadalom fokmérője, hogyan él együtt a szegényekkel, hogyan gondoskodik a szegényekről, a segítségre, támogatásra szorulókról!”

Horváthné Borsi Mária Jóna Csabáné Kémeri-Nagy Edit

Kiss Sándor Kósa Józsefné Kozma Zsoltné Kusmitzky Ilona

Nagy Imréné Nagyné Balogh  Henrietta Nagyné Mészáros Amarilla Nyakó Lászlóné Pusztai Gáborné
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 Újabb sikeres NTP pályázat a 
Bocskai Iskolában

A 2021/22-es tanév első félévében 
vette kezdetét a Bocskai István Ál-
talános Iskolában a DiTerMa nevű 
pályázat, melynek a jelentése DI-
gitális TERmészettudomány MA-
tematika. Ez a pályázat az NTP, 
vagyis a Nemzeti Tehetség Program 
„Innovatív tanulási környezet ki-
alakítása és komplex tehetségsegítő 
programok megvalósítása” című 
pályázati kategórián belül indult. 
A pályázatot 3 pedagógus: Seres Tí-
mea, Józsi-Tóth Magdolna és Pet-
rus Tamás Sándor írta és valósította 
meg 14 felsős gyerekkel.

A pályázat első programja a Ku-
tatók Északájával kezdődött, mely 
a Debreceni Egyetemen és az Agóra 
Tudományos Élményközpontban zaj-
lott. Több programot is meglátogat-
tak a gyerekek a Matematika, Kémia 
és Élettudományi Tanszéken. Az is-
kolában rendezett első foglalkozáson 
megismerkedtek a programtervvel, 
majd elkezdték a program logójának 
a megtervezését, azután pedig meg-
ismerkedtek a fotózás alapjaival, egy 
szakember– Varga Miklós- közremű-
ködésével, akiről hasznos információ-
kat kaptak a fiatalok a fotókészítésről. 

A program színtere az Óvoda ut-
cai helyszín mellett a hajdúnánási 
Csónakázó-tó lett. Felfedezték a tó 
és a tó körüli növény- és állatvilágot 
A program része volt az időjárás jel-
lemzőinek megismerése, megfigye-

lése, tanulmányozása. Itt számoltak, 
mértek, megfigyeltek és összehason-
lítottak, majd időjárás jelentéseket is 
készítettek közösen a diákok. Nagyon 
érdekes volt továbbá a laborvizsgálat, 
ahol mikroszkóp segítségével a vizek 
parányi élőlényeit figyelhették meg, 
fotózhattak le és csodálhattak meg. 

Külsős helyszínek is szerepeltek a 
pályázatban, így a Debreceni Egye-
tem Környezetgazdálkodási Intézetét 
és a Halbiológiai laboratóriumát is 
meglátogatták. Érdekes információ-
kat tudhattak meg, vizsgálatokat és 
kísérleteket végezhettek az egyetem 
tanáraival. Budapesten a Csodák Pa-
lotájában is jártak a gyerekek, ahol já-
tékosan és élményszerűen tanulhattak 
több témáról, kipróbálhatták az összes 
játékot és észre sem vették, de rengete-
get tanultak közben. 

Felejthetetlen élmény volt a prog-
ram többi elem is, csak úgy mint a 
Keleti-főcsatornán tett séta, ahol 
távcsövek segítségével megvizsgálták 
a Hold felszínét és az égbolt összes 
látható csodáját, vagy a Csónakázó-
tóról készített makett is. A program 
utolsó eleme a 2022. november 10-
én a projektzáró foglalkozás volt, ahol 
bemutatták és kiállították a pályázat 
során készült programelemeket: mé-
rési jegyzőkönyveket, feladatlapokat, 
fotókat, makettet.

Dobos M. 

Cifraszűr bál
Jókedvű vendégsereg gyűlt össze a 
Cifraszűr Néptánc Egyesület immár 
6. alkalommal megrendezett bálján, 
amit ezúttal a Kéky Lajos Városi Mű-
velődési Központban rendeztek meg. 
A bálon ezúttal is a néptáncos csalá-
dok, baráti társaságok és egyesületi 
tagok vettek részt, ahol a nemrégiben 
elért sikereket is megünnepelték. Az 
idei bálon a kikapcsolódáson túl több 
célja is volt az ünnepségnek. Mint 
mindig, ebben az évben is a jegyek 
és a támogatói bevételekből befolyt 
összeggel konkrét célja van az egye-
sület vezetőségének, ugyanis egy saját 
kisbusz vásárlására szeretnék fordítani 
az összeget, amely megkönnyít a ver-
senyekre való eljutásukat. 

A vendégeket Márton Attila a 
Cifraszűr Néptánc Egyesület elnöke 
köszöntötte. Az Egyesület vezetése 
meglepetéssel is készült, ugyanis a bál 
időpontja Erzsébet napjával esett egy-
be, így ez alkalomból kedveskedtek az 
ünnepelteknek. 

Ezt követően Szólláth Tibor váro-
sunk polgármestere mondott ünnepi 

beszédet, kiemelve hogy mennyire 
színvonalas munkát végeznek a helyi 
néptáncos csoportok.

A Bocskai Apródjai és a Hajnalfa 
néptánccsoport látványos előadása 
sem hiányozhatott a színpadról, így 
az ő műsoruk szórakoztatta a vendé-
geket. A vacsorát ezúttal is jóízűen 
fogyasztották el a vendégek, ízletes 
sültes tálak sorakoztak az asztalokon, 
amin mindenféle finomság volt Kere-
zsi Sándor jóvoltából. 

A bálon főként azok a családok, ba-
ráti társaságok vettek részt, akik ked-
velik, vagy valamilyen érdekeltségük 
van a tánc világával. Szinte állandó és 
visszatérő vendégei vannak az estnek, 
hiszen aki már volt egyszer egy ilyen 
bálon, az utána nem akar kimaradni 
a többiből sem. 

Ezúttal is meglepetéssel készültek a 
fiatal táncosok, így egy teljesen más 
műfajt vittek színpadra.

A Cifraszűr Néptánc Egyesület a bál 
után sem pihen, hiszen számos feladat 
vár rájuk a következő hónapokban.

Dobos M, 

Kockák hete a Bocskai Iskolában
Idén már 11. alkalommal rendezték 
meg a Kockák hetét a Bocskai István 
Általános Iskolában, amit ezúttal is 
nagy érdeklődés övezett, sok kisdiák 
jelentkezett a versenyre. A matema-
tikai feladatokra épülő verseny több 
napon keresztül zajlott az iskolában, 
így az egy hét során izgalmas felada-
tokkal találkoztak a diákok. Minden 
nap más és más típusú feladatokat 
oldottak meg a diákok. Voltak logikai 
feladatok, rejtvények és alapműveleti 
feladatsorok is. 
Vannak visszatérő diákok, akik min-
den évben megmérettetik magukat. 
Mindenkinek más feladat volt a ked-

vence. Voltak nehezebb és könnyebb 
feladványok, valamint egyénileg és 
csoportosan is kipróbálhatták magu-
kat a fiatalok.  Erre a versenyre nem 
csak azok a gyerekek szoktak nevezni, 
akik kitűnőek  matematikából, hiszen 
nem egyenleteket kell megoldaniuk, 
hanem játékos, gondolkodtató felad-
ványok köszönnek vissza a feladatla-
pokon.
Az eredményhirdetésre a Bocskai Ist-
ván Általános Iskola Óvoda utcai in-
tézményegységének aulájában került 
sor, ahol a diákok oklevél elismerést 
vehettek át.

Dobos M. 

Tájékoztatás
Tájékoztatom a lakosságot, hogy a 
Hajdúnánási Közös Önkormányzati 
Hivatal működési rendjében az ön-
kormányzatnál elrendelt takarékossá-
gi intézkedések keretében 2022. no-
vember 14-től változás következik be.
A lakossági ügyintézést érintő fon-
tosabb változások:
A Városháza főépülete (Köztársaság 
téri bejárat) zárva tart. Az ügyfélfo-
gadás az udvari épületben az ügyfél-

szolgálati térben a továbbiakban is 
zavartalanul működik.

Az ügyfélfogadás rendjében és 
helyében változás nincs, továbbra is 
az alábbi időpontokban várjuk ügy-
feleinket:
Hétfő: 8-12 és 13-16 óráig
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda, csütörtök, péntek: 8-12 óráig

Ügyfélfogadás kizárólag az ügyfél-
szolgálati térben, az udvari épületben 

(bejárat a Dorogi utca felől) történik, 
ugyanitt működik az anyakönyvi in-
tézése is. Az ügyfélszolgálaton el nem 
érhető ügyekben előzetes telefonos 
egyeztetést követően kerülhet sor az 
ügyfelek fogadására.

A www.hajdunanas.hu honlapon 
feltüntetett telefonos elérhetőségek 
változatlan feltétellel hívhatóak ügy-
félfogadási időben, valamint e-mailes 
címeink is működnek.

Tekintettel arra, hogy az ügyin-
tézők kizárólag az ügyfélfogadási 
időben tartózkodnak az udvari épü-
letben, kérjük az ügyfélfogadási idők 
betartását.
Ügyfélfogadási időn túl a Köztársaság 
tér 1. szám alatti ingatlan zárva tart.
Szíves megértésüket köszönöm!
Hajdúnánás, 2022. november 11.

Dr. Kiss Imre, jegyző
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Ég és föld ölelésében
Gondolná a Kedves Olvasó, hogy az 
ég és a föld két oszlopban is testet 
tud ölteni? Márpedig egy-egy páros 
oszlopban, bizony itt vannak velünk, 
immáron három ezer év óta. 

Nos, amikor régi parasztházaink 
szorosan egymás mellett álló, vagy ép-
pen a református általános iskola fő-
bejáratát szegélyező oszlopokra tekin-
tünk, talán fel sem merül bennünk, 
hogy ezek bibliai időkbe nyúló em-
lékeket őriznek. Mégpedig Salamon 
király, Jeruzsálemben épített gyönyö-
rűséges templomának emlékét, pon-
tosabban annak két pompázatosan 
díszített ércoszlopát, melyek a bejárat 
előtt jobbról és balról álltak. Ez az Is-
tennek épített templom, amely leké-
pezte az univerzumot, egyszerre volt a 
Mindenható királyi palotája és Izrael 
népének istentiszteleti, azaz vallási 
központja.

Nem csoda hát, hogy azok a bizo-
nyos oszlopok az Örökkévaló földi 
lakhelyének jelentőségét hirdették, 
éppen a bejárat előtt. Magasságuk 
megközelítette a tíz métert, tetejükön 
pedig egy-egy szintén hatalmas mére-

tű, liliom formájú oszlopfő díszlett. 
Föld és ég találkozási pontjára épít-
tette ezeket Salamon király, a legki-
válóbb rézműves mesterrel, aki csodát 
alkotott. Akik áthaladtak közöttük, 
valóban ég (menny) és föld ölelkezé-
sének helyére érkeztek. 

Ahogy a hatalmas alkotások elké-
szültek, a jobbról állót Jáchinnak, ne-
vezte el a bölcs király, ami annyit tesz: 
az Úr megerősít bennünket. (Velünk 
az Úr.) A balról állót pedig Boáznak. 
Ennek jelentése: benne van az erő. (Az 
erő hordozója.) Az előző az égből ér-
kezik, az utóbbi a földről, általunk, a 
mi erőnkből fakadóan.

Salamon király temploma 410 évig 
állt fenn, amikor aztán, Kr. e. 433 tá-
ján a babilóniaiak lerombolták. 

Ez az Istennek szentelt ősi templom 
azonban a későbbi századokra is ha-
tást gyakorolt. Egészen máig. Katoli-
kus népünk például, amikor kő feszü-
letet állított útjai mentén, vagy éppen 
a temetőkben, talapzatának két szélét 
páros oszlopokkal ékesítette, melyek-
nek ugyanaz a jelentése, mint a bibliai 
ércoszlopoké. Ég és föld találkozását 

hirdetik, miközben a keresztek függő-
leges szárai ugyancsak az ég, a meny-
nyek országa felé mutatnak.

És meg is érkeztünk parasztházaink 
tornácának kettős oszlopaihoz, ame-
lyek kettőzöttségükben nem 
kifejezetten statikai feladatot 
láttak el (hiszen elég lett vol-
na belőlük egy is), hanem az 
ott lakók számára teremtették 
meg ég és föld kapcsolatát. A 
földi és az égi haza közötti 
összhangot.  

Így érthető meg igazán a 
református iskola bejárata 
előtt álló oszlopok szerepe is.  
Azok ugyanis nem az erkélyt 

tartják, hanem az oszlopfőkre helye-
zett gömböket, azaz a földgolyót, az 
emberi lét helyét. De jelképiségükben 
– tudatosan, vagy elfeledve már, – Já-
chin és Boáz, azaz ég és föld ölelke-
zésének emléke testesül meg bennük. 
Őrködnek egy olyan oktatási intéz-
mény kapujában, amely eredendően 
is egyházi iskolának épült, hogy a 
falai között - azaz a menny és föld 
ölelésében – munkálkodó pedagógu-
sok ablakot nyithassanak tanítványa-
ik lelkében a Mennyek Urához. Ezt 
üzeni, erről beszélnek ezek a „néma” 
kőoszlopok.

Buczkó József

Salamon király temploma az ércoszlo-
pokkal

Egy közelmúltban elbontott Bethlen utcai lakó-
ház kettős tornácoszlopa, és a Református Általá-
nos Iskola főbejárata az oszlopokkal

Íme, az ajtó előtt állok és zörgetek
Egy ismeretlen, késő középkori festő 
a Németalföldön, Jézusnak a Laodi-
ceabeli gyülekezethez írott levelének 
(Jel.3,16) azt az üzenetét jelenítette 
meg, amikor Ő egy ajtó előtt áll és 
zörget.  A képen bíborköpenyes egy-
szerű és barátságos alak látható, amint 
egy ház ajtajához érkezik és kopogtat.

A zörgetésre belülről nyílik ajtó. A 
felismerésnek és találkozásnak boldog 
pillanatában, fényáradat hull a magas-
ból Jézusra és az ajtónyitóra egyaránt.

Advent áldott valóságában most is 
jön valaki hozzánk! Nem a mítosz-
beli istenség, aki elpusztított világát 
megvetéssel nézi, de nem is a bűn 
jön félelmetes hatalmával, ahogyan 
Kainra leselkedett, hanem Jézus jön 
és minden léleknek szól: Íme, az ajtó 
előtt állok…

Mennyi adventünk múlott már el 
tétlenül, bizonytalanságban vergődve, 
bezárkózva, és mégsem akartuk meg-
hallgatni a zörgetését. Hányszor ki-
nyitottuk bibliánkat, Ő előlépett, mi 
pedig visszaküldtük őt, a betűk özöne 
mögé. Hazakísért a templomból ün-
nepi útjainkon, szava visszazengett 
lelkünkben, és amikor beléptünk ott-
honunkba, ott már vártak a jólismert 
zajok, türelmetlenség, a holnap sok-
sok munkája, de őt kívül hagytuk, 
zörgessen, de hiába, végtelenül.

Advent azt jelenti, hogy a történe-

lemben éppúgy, mint életünk egészé-
ben, ma is Krisztus-járás ideje van. 
Maga a szó is azt jelenti: Eljövetel. 
Ő jön el, Ő érkezik minden vágya-
kozó lélekhez, pontosan úgy, mint a 
fény és a nappal érkezik a sötétség és 
az éjszaka után. Érkezik, jön, hogy 
megállítson életünk rohanásaiban és 
hozzon megújulást, tiszta szívet, bé-
kességet, egy egész életet betöltő nagy 
szent ünnepet. Boldog az, aki kinyitja 
előtte szíve és otthona ajtaját. Ő aján-
dék, áldás, élet, mert akik befogadják 
hatalmat ad azoknak, hogy Isten fia-
ivá legyenek.

Advent a beteljesedő ígéretek ideje: 
Ő jön hozzánk barátnak, bölcs taní-
tónak, orvosnak. Jön hatalommal, 
hogy újjászülethessünk. „Emeljétek 
föl fejeteket, ti kapuk, emelkedjetek 
föl, ti ősi ajtók, hogy bemehessen a 
dicső király” (Zsolt. 24,7)

Advent lehetőség, mint diadalka-
pu emelkedjék millió és millió lélek, 
hogy bemehessen azon a dicső király.

A zörgető Jézus ünnepi vacsorára 
hívogat, győzelemben részesít, „Ha 
valaki meghallja hangomat és kinyitja 
az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele va-
csorálok, ő pedig énvelem” (Jel.3,21) 
Nem úgy tekint bennünket, mint le-
győzötteket, akiknek nincsen joguk 
semmihez sem, hanem mint bűn ha-
lál és kárhozat feletti győzelmének ré-

szeseit. Együtt 
vacsorálni ve-
le: ez fenséget, 
m é l t ó s á g o t 
jelent, egyben 
hűséget és el-
kötelezettsé-
get is.

Jézus azért 
hív a megelé-
gítő új erőt, 
életet adó va-
csorára, szent 
közö s s ég re , 
hogy ujjászü-
letést, szent 
életet, élet-
erőt, hatalmat 
nyerjünk győ-
zelmes életé-
ből.

Ovidius az 
ókor híres ró-
mai költője. 
Képzeletbeli 
embervilága 
meg s emmi -
sült mert ön-
ző és szeretetlen volt. Kain elbukott, 
mert a bűn kopogtatására nyitott 
ajtót. De Isten felőlünk valami job-
bat, többet határozott, hogy jöjjön 
Jézus, zörgessen szívünk ajtaján és 
meghalljuk az Ő szavát, megértsük, 

elfogadjuk, egybegyűjtő és megmen-
tő szeretetét.

Ezért: „Várj ember szíve készen, 
mert jő a hős az Úr. … Kik vágyakoz-
va vártok, betér hozzátok Ő! (390:1 
dicséret)

Kocsis Attila, ny. ref. lelkész
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December 3. 10.00 – 12.00: Miku-
lásváró buli
Játék, arcfestés, csillámtetkó, kézmű-
ves foglalkozások, mézeskalács díszí-
tés, mikulás ötpróba, szaloncukor, 
ének a Mikulással, vidámság! 11.30-
tól közös mozizás, Olaf karácsonyi 
kalandjai című film vetítése.
Sok szeretettel várjuk a gyerekeket és 
családtagjaikat! A belépés díjtalan.
Helyszín: Bocskai Filmszínház és If-
júsági Ház

2022. december 17. 08:00: Hagyo-
mányőrző Városi Disznótor
Novemberben Disznóölő Szent And-
ráskor végre megkezdődött a vidéki 
háztartások fénypontjának számító 
időszak: a disznóvágás ideje. Az ad-
venti böjt előtt, de már a téli hideg be-
állta után került sor e jeles eseményre, 
hiszen ilyenkor még lehetett húst enni 
és az időjárásnak köszönhetően attól 
sem kellett tartani, hogy az – hűtő hi-
ányában – megromlik.

Az egykori nagy családi disznó-
vágások hangulatát idézzük fel ezen 
a napon a Kendereskertben, ahová 
korosztálytól függetlenül várunk 
mindenkit, aki szeretné a régi időket 
felidéző hagyományokkal, ízekkel, 
gasztronómiai élményekkel végigkö-
vetni a nap eseményeit a leöléstől a 
feldolgozásig.

A program során disznótoros fi-
nomságokat, forró teát, valamint bo-
ros teát kínálunk vendégeinknek. Re-

ményeink szerint rendezvényünkön 
a család apraja-nagyja megtalálja a 
neki való elfoglaltságot mind munka, 
mind szórakozás tekintetében:
Kísérőprogramok:
A Cifraszűr Néptánc Egyesület Betle-
hemes előadása
Sütőtök és lepcsánk kóstolás
Szalma karácsonyfadísz készítése
Hímző és gyöngyfűző foglalkozások
Mézeskalács díszítés A belépés díjta-
lan! Helyszín: Kendereskert

A Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. programajánlója

Kiskertek dicsérete  

Tíz évvel ezelőtt, 2012-ben indí-
totta útjára Sári-Kovács Szilvia, 
Karcag alpolgármestere az immár 
Magyar Örökség díjas a „Legszebb 
konyhakertek” Magyarország leg-
szebb konyhakertjei” kertművelő 
országos programot, amely a kis-
kerteseknek ad lehetőséget, hogy 
helyi és országos szinten is megmé-
rettethessék magukat a különböző 
kategóriákban. Hajdúnánás szinte 
kezdetektől részese a versenynek. 

Hajdúnánás város önkormányza-
ta idén is meghirdette a „Legszebb 
konyhakertek – Magyarország leg-
szebb konyhakertjei” helyi versenyét. 
A megmérettetésre ezúttal 15 kisker-
tes és kertművelő közösség jelentke-
zett. A hagyományos díjátadó ünnep-

ségre november 9-én délután került 
sor, ahol elsőként Reszeginé Kállai 
Anikó a helyi programkoordinátor 
köszöntötte a szép számú vendégsere-
get és szólt az idei versenyről. Mint 
elmondta, most is sok szempontnak 
kellett megfelelni, és az idei verseny 
vezérgondolata a környezetbarát 
kertművelés volt. A szemlebizottság a 
nyár folyamán két alkalommal járta 
végig a kerteket, és a nagyon mostoha 
időjárás ellenére is sok helyen találtak 
szép kerteket, amiért nagy elismerés a 
gazdáknak, hiszen még a lehetetlent 
is megkisérelték, csak fejlődni lássák 
veteményeiket. Sajnos sok esetben 
mindezek ellenére a természet kőke-
ményen próbára tette a kertművelő-
ket.

Meghívó

 

A Hajdúnánás Városi Önkormányzat tisztelettel 
és szeretettel meghívja Önt,  kedves családját és baráti társaságát a 

IX. HAjdúnánásI jótékonyságI VárosbálrA
2022. december 10-én 

a Kéky Lajos Városi Művelődési Központba
A bál fővédnöke: 

Jakab István az Országgyűlés alelnöke, a MAGOSZ elnöke
A bál védnöke: Tiba István országgyűlési képviselő

HázigAzdA: Szólláth Tibor polgármester

Program
18.00   Vendégek fogadása
18.30   A bál megnyitása, köszöntők
19.00   Svédasztalos vacsora zeneszó mellett

Vacsorakínálatunk:
Szürkemarha pörkölt tarhonyával és salátával

Harcsapaprikás nokedlivel
Desszert
24.00   Svédasztalos éjféli menü
Toroskáposzta
Sült kolbász, májas és véres hurka
01.00   Tombolasorsolás

• A jó hangulatról Tordai Zoltán 
és zenekara két formációban 

              gondoskodik.

A IX. Hajdúnánási Jótékonysági Városbál 
bevételét  a Hajdúnánás Városi Önkor-
mányzat a Család- és Gyermekjóléti Szol-
gálat, Központ és Városi Bölcsőde részére 
ajánlja fel.

• Jegyár: 12.000 forint vagy 
  10.000 Bocskai Korona
• Támogató jegy: 3.000 Ft vagy 
   3.000 Bocskai Korona

Jegyek a Hajdúnánási Közös Önkormány-
zati Hivatal ügyfélszolgálatán a pénztárban 
vásárolhatók hétfőn 08.00-16.00, 
szerdán csütörtökön és pénteken 
08.00-12.00 között  
november 28-tól december 7-ig.

Szólláth Tibor polgármester úr is 
elismerését fejezte ki azért a tevékeny-
ségért, amellyel a kiskertesek az önel-
látás nagyon fontos hagyományát foly-
tatják, terjesztik életünkbe. Az utóbbi 
időben különösen felértékelődött és 
felértékelődik ez, hiszen számtalan elő-
nye van a kertművelésnek. A magunk 
által megtermelt zöldség-gyümölcs 
mindig nagy örömet tud adni, a biz-
tonság jóleső érzését, hogy el tudom 
látni a családomat, nem szorulok a pi-
ac ki tudja honnan beszerzett termé-
nyeire. Mindemellett a szabadlevegőn 
végzett kerti munka az egészségnek is 
nagyon jó szolgálatot tesz.

Mint ismeretes a versenybe nem 
csak a kiskertesek nevezhetnek, ha-
nem kertművelő közösségek is. Idén 
nagy meglepetésre az óvodások mel-
lett már a Városi Bölcsőde apróságait 

ott találtuk a nevezettek listáján, akik 
szép számmal megjelentek a díjátadó 
ünnepségen is, és elsőként vehették át 
apró kis ajándékaikat. 

A normál kert kategóriában első 
helyezést ért Molnár Antal, zártkert 
kategóriában Zsíros Imre és a közös-
ségi kert kategóriában az Ökológiai 
Mintagazdaság vitte el a pálmát. A 
részt vevők oklevél és kisebb-nagyobb 
tárgyjutalomban részesültek. Mint 
Reszeginé Kállai Anikó program-
koordinátor jelezte, Molnár Antalt és 
az Ökológiai Mintagazdásgot orszá-
gos díjra jelölték. Azóta megérkezett 
a jó hír: Molnár Antal életmű-díjat 
kapott. Innen is szívből gratulálunk 
Anti bácsinak, aki még most 85 éves 
korában is egyedül művelte meg kert-
jét. 

(r.zs. fotó: Girus Zsolt)
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Pályára fel! 
A Hajdú-Bihar Megyei Kereske-
delmi és Iparkamara Hajdúböször-
ményi Területi Szervezete együtt-
működésben a Berettyóújfalui 
Szakképzési Centrum Veress Ferenc 
Szakképző Iskolájával,  Pályára fel! 
címmel pályaorientációs pályázatot 
hirdetett a Hajdúböszörményi Tan-
kerületi Központ illetékességi terü-
letén működő általános iskolákba 
járó, 3-8. osztályos tanulókból álló, 
általános iskolások körében.

A pályaorientációs témakörben 
meghirdetett pályázat célja az volt, 
hogy a tanulók minél több informáci-
ót gyűjtsenek össze az egyes szakmák-
hoz tartozó feladatokról, elvárásokról. 
A pályázó csapatok az interaktív, krea-
tív feladatok megoldása során játékos 
módon széles körű ismeretekre tegye-
nek szert, és így kedvet kapjanak az 
egyes szakmák és szakmacsoportok 
alaposabb megismeréséhez, amely 
hozzásegíti őket továbbtanulási dön-
téseik meghozatalához.

Alsó tagozaton a verseny három 
részből állt: Egy interaktív feladatla-
pon keresztrejtvény, képfelismerés, 
foglalkozás – tevékenység párosítása, 
foglalkozások meghatározása, keresé-
se betűhálóból volt a feladat.

Ma én vagyok a szakács! címmel egy 
tetszőleges recept kiválasztása után 
szülői segítséggel készíteni kellett egy 
képes és szöveges leírást a recept elké-
szítéséről, a munkafolyamatról.

A harmadik feladat lapbook ké-
szítése volt a „Jövő szakmái” vagy „A 
múlt mesterei” címmel. A pályázati 
anyag elkészítése során a gyerekek 
több mint 40 szakmával ismerkedtek 
meg. Az ünnepélyes eredményhirde-
tésre és díjkiosztásra november 18-án 
került sor a Berettyóújfalui SZC Ve-
ress Ferenc Szakképző Iskolában.

A díjátadó előtt még egy utolsó 
megmérettetés várt a versenyzőkre: 
kreatív műhely keretében a kapott 
anyagok (száraztészták, lencsék, fes-
tékek, filctollak, színesek, kartonok, 
ragasztók) felhasználásával kellett 
egy szakmát megjeleníteni a 16 adott 
szakma közül.
Alsó tagozaton a pályázat eredmé-
nye a következő lett:
I. Űrhajósok csapata: Horváth Sára, 
Kiss Imre, Kórik Vajk 3.b osztályos 
tanulók, Iskola utcai intézményegy-
ség. Felkészítő: Ádámné Balog Erika, 

Szincsákné Sebestyén Enikő
II. Szorgos méhecskék csapata: Éliás 
Nelli, Józsi – Tóth Réka, SzabóEmese 
3.e osztályos tanulók, Magyar utcai 
intézményegység. Felkészítő: Dombi-
né Fésűs Éva
III. Csillagok csapata: Domán Zoé, 
Gyöngyösi Lara, Szalona Lara 3.b 
osztályos tanulók, Iskola utcai in-
tézményegység. Felkészítő: Ádámné 
Balog Erika, Szincsákné Sebestyén 
Enikő

Ádámné Balog Erika

Balra a III. helyezett Csillagok csapata (Szalona Lara, Gyöngyösi Lara, Domán 
Zoé), jobbra az I. helyezett Űrhajósok csapata (Kórik Vajk, Horváth Sára, Kiss 
Imre)

A II. helyezett Szorgos hangyák csapata 
(Éliás Nelli, Józsi – Tóth Réka, Szabó 
Emese)

Kis magyar nyelvtan
Szeretném megnyugtatni a Kedves 
Olvasót, hogy nem nyelvtani szabá-
lyokról fogok írni jelen írásomban, 
hanem csupa olyan anyanyelvünkkel 
kapcsolatos jelenséget említek, me-
lyek nap- mint- nap tapasztalhatóak, 
mindenki számára ismertek.

Gondolom, azt a tényt leszögezhet-
jük, hogy milyen fontos és alapvető 
jog a szabad nyelvhasználat. Többsé-
günk nem gondol bele ebbe túl gyak-
ran, hiszen senki és semmi nem kor-
látoz bennünket ebben a tekintetben. 
A jót hamar megszokjuk és természe-
tessé válik, ez már csak így van.

Történelmi tanulmányainkból 
azért bizonyára emlékszünk arra, 
hogy a Habsburg elnyomás idején 
erőteljes elnémetesítés zajlott, a hi-
vatalokban kizárólag német nyelven 
lehetett ügyeket intézni, egyszóval a 
magyar teljes mértékben ki volt zárva 
ebből a folyamatból. A máig ható tel-
jesen magyartalan megfogalmazással 
élő hivatali stílus velünk van a hét-
köznapokban, nem kis bosszúságot 
okozva az embereknek az értelmezés-
ben. Egységes szakmai és társadalmi 
igény, akarat kellene ahhoz, hogy ezen 
változtassunk.

Közismert tény, hogy határon tú-
li magyar testvéreink, kisebbségben 
élnek az utódállamokban. Számukra 

a nyelvhasználat mindennapos küz-
delem az élet különböző területein, 
s csak kevés kivételről tudunk be-
számolni. Ők a kisebbségi sorsukból 
adódóan is örökségként és a szabadság 
jelképeként tekintenek anyanyelvük-
re, s nagyon megbecsülik az életnek 
azon részeit, ahol élhetnek ezzel az 
adománnyal, legyen az iskola, hivatal, 
munkahely vagy akár az ünnepek.

Meg kell jegyeznünk azonban, 
hogy idegen nyelveket ismerni min-
dig különleges érzés és tudás az egyén 
számára, sőt érdemes megismerni az 
ezekhez kapcsolódó kultúrát is. Az 
arány, a mérték figyelembe vétele 
azonban elengedhetetlen. Ha egy kö-
zösségre túlságosan nagy erővel zúdul 
egy másik nép nyelve és kultúrája, az 
beláthatatlan következményekkel jár.

Ma már senki sem csodálkozik 
azon, hogy számtalan ember úgy 
köszön el, hogy „SZÉP NAPOT!„ 
esetleg, „TOVÁBBI SZÉP NAPOT!” 
Nehéz egyértelmű választ adni arra, 
hogyan szivárgott be nyelvünkbe ez 
a köszönés. Valószínűleg, a magyarra 
szinkronizált angol nyelvű filmekből 
jöhetett a „HAVE A NICE DAY!”, 
amikor a fordító erős késztetést érzett 
a szó szerinti fordítás visszaadására, 
figyelmen kívül hagyva nyelvünk 
jellegzetességeit és szokásrendszerét. 

Utána már csak az hiányzott, hogy 
a televízióban, rádióban, világhálón 
nagyon gyorsan elterjedjen, s ez meg 
is történt. Így került be beszédünk-
be a „4 ÓRA MAGASSÁGÁBAN”, 
kiszorítva ezzel a „4 ÓRA KÖRÜL” 
kifejezésünket.

Nem csak az angolban, hanem az 
európai nyelvek mondhatni összes-
sége (kivéve a magyart és az olaszt) 
megkülönböztet három nemet.  Az 
„Ő” lehet hímnemű, nőnemű és sem-
legesnemű. A magyar a tárgyra nem 
mondja azt, hogy „Ő”. A mi nyelv-
használatunkban a helyes forma az 
„EZ”. Számtalanszor hallhatjuk, fő-
leg boltokban, hogy „ŐT KÉREM!” 
és a vásárló ebben a beszédhelyzetben 
például egy sapkára mutat.

Talán mondhatja a Kedves Olvasó, 
hogy nem ezek a gondok nehezítik 
legjobban életünket. Lehetséges, de 
a nyelv sorvasztása és fertőzése va-
lamint a káros folyamatok semmi-
bevétele bűn. Gyakran hangzik el a 
híres idézet, miszerint „a Földet nem 
a nagyszüleinktől örököltük, hanem 
unokáinktól kaptuk kölcsön.”

Egyedülálló anyanyelvünket is óv-
juk ilyen szemlélettel! 

Nagyné Józsa Beáta

Czuczor Gergely 
( 1 8 0 0 – 1 8 6 6 ) 
bencés szerzetes, 
nyelvtudós, köl-
tő, a MTA tag-
ja, Jedlik Ányos 
unokatestvére. Fő 
műve a Fogarasi 

Jánossal együtt szerkesztett A magyar nyelv 
szótára – az első magyar értelmező szótár. 
Sok verse népdalként él tovább, kutatók 
szerint lényegesen több verse terjedt el 
népdalként, mint pl. Petőfinek. Ilyen az 
ismert Fúj, süvölt a Mátra szele is, ame-
lyet népdalként ismerünk, pedig a szöve-
gét Czuczor: Alföldi legény c. verse adta, 
dallama pedig egy ősrégi magyar dallam. 
De említhetjük a Szeretnék szántani, hat 
ökröt hajtani c. dalt, amelyet már szintén 
meglévő dallamra írt. (a kép Jakobey Ká-
roly festménye)

Fogarasi János 
( 1 8 0 0 – 1 8 7 8 )
nyelvész, jogász, 
zeneszerző, nép-
rajzkutató, a 
MTA tagja. Fő 
műve a Czuczor 
Gergellyel együtt 
szerkesztett, az 

első magyar értelmező szótár: A magyar 
nyelv szótára c. mű, amelyet Czuczor ha-
lála után egyedül szerkesztett. (a kép  Rusz 
Károly metszete)
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Hogy senki ne váljon áldozattá 

A Hajdú-Bihar Megyei  Rendőr-fő-
kapitányság legfontosabb tanácsai 
annak érdekében, hogy ne váljanak 
„unokázós” csalás áldozatává az 
idősek: 

• Ne döntsenek egyedül, minden 
esetben azonnal ellenőrizzék a hívás 
valóságtartalmát! Mielőtt bármit ten-
nének, hívják fel azt a személyt, akire 
az ismeretlen telefonáló hivatkozik! 

• Lehet gyanús, ha pénzátutalásra 
kérik fel, illetve felajánlják, hogy az 
utalás lebonyolítása érdekében taxit 
küldenek Önökért! 

• Bankkártya adataikat semmilyen 
körülmény között ne adják meg ide-
geneknek! 

• Ha felmerül a gyanúja, hogy vala-
ki önmagát hozzátartozónak adja ki, 
hívja fel, és tájékozódjon! 

• Ne beszéljenek idegenek előtt, 
nyilvános helyen magánügyeikről, 
hiszen ezeket az információkat a bűn-
elkövetők felhasználhatják. Figyeljen 
oda, hogy telefonon se adjon meg 
magáról, családjáról adatokat senki-
nek. Az elkövetők ügyes kérdéseikkel 
észrevétlenül is ilyen információkhoz 
juthatnak, ezért úgy tűnhet, hogy elő-
zetesen sokat tudnak az áldozatról.  

• Gyanús idegenek látogatása ese-
tén jegyezzék meg személyleírásukat, 
gépjárműveik rendszámát! 

Bűncselekmény gyanúja, vagy ha 
mégis bűncselekmény áldozatává vá-
lik, azonnal értesítse a rendőrséget a 
112-es segélyhívó számon! 

A legfontosabb, hogy a család, a 
rokonok, a barátok sokat beszélges-
senek a veszélyeztetett korosztállyal 
erről a jelenségről, a bűnelkövetésnek 
e formájáról. Készítsék fel idős hozzá-
tartozójukat arra, hogyha ilyen jellegű 

telefonhívást kapnak, mik a teendők. 

Csalók, vámszedők az ingatlan pi-
acon 
Felhívjuk a figyelmet, hogy ingat-
lanvásárlás, értékesítés vagy felújí-
tás esetén, a következő bűnmegelő-
zési tanácsok megfogadása segíthet 
abban, hogy ne váljunk csalók ál-
dozatává! 

• Ne dőljön be olyan kínálatnak, 
amelyben pénzügyi helyzetük megol-
dására például lakáscserét  kínálnak! 

• Fenntartással fogadja azt az elő-
nyösnek tűnő ajánlatot is, amelyben 
önzetlenül ígérik, hogy kifestik, átala-
kítják a lakást, a munka  idejére pedig 
ingyen vagy nagyon előnyös feltéte-
lekkel egy szükséglakást ajánlanak fel! 

• Saját megnyugtatására kérjen a 
felújítási munkát elvállalótól több 
referenciát, amelyet érdemes leellen-
őriztetni! 

• Nézzen, vagy nézessen utána a 
megvásárlandó ingatlannak az ille-
tékes hatóságnál (pl. önkormányzat, 
végrehajtó, stb.) illetve évente két 
alkalommal a Földhivatal nyilvántar-
tásából ingyen is lekérheti a tulajdoni 
lap másolatot, valamint érdeklődjön a 
„leendő” szomszédoknál! 

• Minden esetben beszélje meg 
családtagjaival az ingatlanát érintő 
jogügyleteket, a szerződéseket aláírás 
előtt mutassa meg nekik! 

• Lakásvásárláshoz, cseréhez szük-
séges szerződések aláírása előtt az ab-
ban foglaltakat figyelmesen olvassa el, 
nézesse meg hozzáértő személlyel (pl.: 
ügyvéd)! 

• Szerződéskötésre, pénz átadás-át-
vételre lehetőleg saját ügyvéddel, de 
legalább két tanúval érkezzen, akik 
aláírásukkal is hitelesítsék az iratokat! 

• Amennyiben megoldható, aján-
lott a pénzforgalmat átutalással bo-
nyolítani. 

• Jól gondolja meg, hogy mi-
lyen jogügyletben vállal kezességet! 
Döntése előtt tájékozódjon, kérje ki 
hozzáértő személyek véleményét is! 
Biztosítékként ajánlott az ügyletbe 
szakértőt (pl.: saját ügyvéd) bevonni! 

• A „kecsegtető” ajánlatokat fogadja 
fenntartással! Tájékozódjon, informá-
lódjon, hogy megelőzhesse a bajt!

Forrás: http://www.police.hu/hu/
hirek-es-informaciok/bunmegelozes/
aktualis/az-ingatlant-erinto-csalasok-
is-megelozhetok  

Az elmúlt időszakban megnöveke-
dett az apróhirdetési oldalak eladó-
it célba vevő adathalász csalások 
száma. A Rendőrség közleménye a 
témát érintően: 

Az apróhirdetések oldalain a csalók 
újabb módszerrel próbálják az eladókat 
becsapni. Módszerük az, hogy vevőként 
jelentkeznek egy interneten található 
apróhirdetésre, majd egy népszerű cso-
magküldő szolgáltatás igénybevételével 
kérik a megvásárolni kívánt terméket 
átvenni, ezért üzenetben küldenek egy 
hamis linket, ahol intézhetik a fizetést 
és a csomagfeladást. Amikor az eladó a 
linket megnyitja, a „vevő adatait”, illet-
ve egy „Fizetés elfogadása” vagy „Pénz-
eszköz átvétele” feliratú gombot lát, 
amelyre kattintva megjelenik a bankok 
listája, amiből kiválaszthatja a saját 
bankját, majd annak internetbanki be-
jelentkező oldalára megtévesztésig ha-
sonlító oldalra jut. Ezen a hamis hon-
lapon a felhasználónév, jelszó, és akár 
SMS-kód megadásával a csalók meg-
szerzik azokat az adatokat, amelyekkel 
azután már jogosulatlan tranzakciókat 

kezdeményezhetnek. Minden esetben 
fontos, hogy ha hirdetőként ilyen lin-
ket kap, arra ne kattintson, védje saját 
adatait a bűnözőkkel szemben!  Sze-
mélyes és pénzügyi adataink komoly 
értéket képviselnek. 

A fent említett bűncselekmény 
típuson túl azonban továbbra is elő-
fordulnak olyan bűncselekmények, 
amikor a csalók a bank nevében te-
lefonálnak. Azzal az ürüggyel hívják 
fel áldozataikat, hogy bankkártyájuk-
kal gyanús online tranzakciót akartak 
végrehajtani és az áldozat bankszám-
láján tárolt pénz biztonsága érdeké-
ben egy, a hívó által meghatározott 
számlaszámra kell akár több részlet-
ben átutalni a bankszámlán lévő ösz-
szeget, vagy azonnal telepíteni kell egy 
programot a telefonjára  

Ne fogadjuk el feltétel nélkül, ha 
a bank nevében telefonál valaki! A 
pénzintézetek tranzakciók 

lebonyolítására nem ilyen módon 
keresik meg ügyfeleiket. Amennyiben 
ilyen telefonhívást kap, fogadja meg 
tanácsainkat:  

• A beszélgetés elején kérdezze meg, 
hogy a hívó kit keres, és ha nem tudja 
a hívott pontos nevét, akkor szakítsa 
meg a hívást! 

• Semmilyen programot ne telepít-
sen, még a bank nevében telefonáló 
személy kérésére se! 

• Személyes vagy banki adatot, 
ideértve a bankkártya-adatokat is, te-
lefonon ne osszon meg senkivel! Ha 
valóban banki ügyintéző telefonál, ő 
ismeri a szükséges adatokat! 

• Elektronikus banki ügyintézésé-
hez mindig használja a pénzintézet 
által üzemeltetett biztonságos mobil 
applikációt vagy webfelületet! 

Forrás:  https://www.police.hu/hu/
hirek-es-informaciok/bunmegelozes/
aktualis/ujabb-modszerrel-probal-
koznak-a-csalok  

Azonnali intézkedést igénylő eset-
ben keresse fel a legközelebbi rend-
őrkapitányságot, vagy hívja a 112 
segélykérő számot! 

(illusztrációk forrása: internet)

Pályaválasztási szülői értekezletet a Bocskai István Általános Iskolában
A pályaválasztás minden családban 
fontos téma. A továbbtanulás kér-
dése az esetek többségében igen 
nehéz feladat, hiszen egy kamasz 
gyerekeknek nem mindig van még 
konkrét elképzelése a jövőjét illető-
en, ezért ebben a pedagógusok és a 
szüleik is segítenek a helyes irány 
kiválasztásában. 

A Bocskai iskolában minden évben 
kiemelt figyelmet fordítanak a pálya-
választás témájára, a felső tagozatos 

diákok a tanév során átfogó képet 
kapnak a helyi illetve a környező te-
lepülések középiskoláinak képzési kí-
nálatából.

Ennek tudatában szervezetek pálya-
választási szülői értekezletet a Bocskai 
István Általános Iskola Óvoda utcai 
intézményegységében, ahol a helyi 
középiskolákon kívül a hajdúböször-
ményi Bocskai István Gimnázium is 
bemutatta továbbtanulási kínálatát.

Ezen a pályaválasztási szülői érte-

kezleten a szülők minden felmerülő 
kérdésükre választ kaphattak, amivel 
eddig esetleg nem voltak tisztában. 

Ezen a napon a Körősi Csoma Sán-
dor Kollégium externátusi lehetősé-
geit is bemutatták az érdeklődőknek. 
Nagyon szívesen élnek ezzel a tanuló-
szobai lehetőséggel a fiatalok, hiszen 
felügyelet és szakmai segítség mellett 
tudják elkészíteni házi feladatukat, és 
tudnak készülni a számonkérésekre és 
dolgozatokra. 

A választásig ugyan még van egy kis 
idő, hiszen jövő év elején kell kitölte-
niük a jelentkezési lapokat a továbbta-
nuláshoz. Az osztályokban már eddig 
is elég sok időt fordítottak arra a di-
ákokkal a pedagógusok, hogy megis-
merkedjenek a különféle szakmákkal 
és a továbbtanulási lehetőségeikkel, 
természetesen a maradék időben is a 
kiválasztási folyamat lesz az egyik fő 
téma az iskolában.

Dobos M. 
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Újabb adakozók a Réti 
Emlékfeszület felállításához

Ígéretünkhöz híven ismét közzétesszük azok nevét, akik ado-
mányaikkal hozzájárultak a Réten állítandó kőfeszület elkészí-
téséhez.

Ignáth Zsigmondné, id. Sebestyén László, Papp Attila Lajos, 
Szabad Szellem – Magyar Kultúra Alapítvány, Jámbor Lajos 
Sándorné, Puskás László Ferencné, Gulyás Attila, Gulyásné Fe-
hér Mercédesz, Buczkó József  és családja, Szilvai János, Juhász 
Imre, Kovács Imre, Pálóczi Lászlóné, Hrotkó Vendel.

Miközben köszönetünket fejezzük ki a nemes lelkű cseleke-
detekért, valamennyiük számára Isten bőséges áldását kérjük. 

Mivel hiányosak még forrásaink a teljes költséget illetően, 
ezért az alábbi számlaszámra, vagy a római katolikus templom-

ban szeretettel várjuk további felajánlásaikat.
A nyíregyházi CIB bankban nyitott számlaszámunk:
Hajdúnánási Réti Emlékfeszület számlája:
10702071 – 19860321 – 51600000

Juhász Imre c. kanonok, plébános

Hajdúnánási Újság lapzárták 
és megjelenések 2023

Hónap Lapzárta Megjelenés Lapzárta Megjelenés
Január 01.04. 01.12. 01.18. 01.26.
Február 02.01. 02.09. 02.15. 02.23.
Március 03.01. 03.09. 03.15. 03.23.
Április 03.29. 04.06. 04.12. 04.20.
Május 05.03. 05.11. 05.17. 05.25.
Június 05.31. 06.08. 06.14. 06.22.
Július 06.28. 07.06. 07.19. 07.27.
Augusztus 08.09. 08.17. 08.23. 08.31.
Szeptember 09.06. 09.14. 09.20. 09.28.
Október 10.04. 10.12. 10.18. 10.26.
November 11.01. 11.09. 11.15. 11.23.
December 11.29. 12.07. 12.13. 12.21.

Boldog születésnapot!
2022. november 17-én 90. születésnapja alkalmából Orbán Viktor minisz-
terelnök úr által megküldött emléklappal köszöntötte Nagy Lajos bácsit  
Dr. Csiszár Imre Hajdúnánás alpolgármestere.

Isten éltesse sokáig Lajos bácsit erőben és egészségben családja körében!
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Az utcának neve, a háznak 
száma kell, hogy legyen

A Hajdúnánási Újság 2007. január 
19-ei számának 5. oldalán Művészet 
és nyelvtan címmel írtam egy cikket, 
az utcákat, tereket, házszámokat jelző 
táblákról. A város belterületi részén, 
ahol a ROP-os felújítás történt ekkor 
helyezték el az új utcanév- és házszám 
táblákat. A cikk egyik megállapítása: 
„A legnagyobb gond inkább az, hogy 
– a város egészét tekintve – nagyon hi-
ányos a jelölés.”

Azóta eltelt két évtized és a meg-
állapítás most is igaz. Még akkor is 
igaz, hogy egyre többen használják a 
GPS-navigációt. Mindez eszembe sem 
jutott volna, ha a helyi lap előző szá-
mában nem olvastam volna, tudom-
e hogyan és miért kell elhelyezni a 
házszámot jelző táblát. A cikk rövid, 
minden gondolata igaz és gondolatéb-
resztő.

Nekem a következő gondolatok 
jutottak eszembe: Hiányolom a vo-
natkozó helyi rendelet konkrét meg-
nevezését. A város honlapján biztosan 
megtalálható. Némi keresgélés után én 
a következőt találtam: 27/2013 (XI. 
11.) ÖR a közösségi együttélés alapve-
tő szabályiról... címűt.

A 13. § szerint az utcanév táblák, 
házszámtáblák vonatkozásában a kö-
zösségi együttélés szabályait sértő ma-

gatartást valósít meg, aki az utcanév 
táblák elhelyezését megakadályozza, a 
házszámtábla elhelyezési, karbantartá-
si és pótlási kötelezettségének nem tesz 
eleget.

Tehát kétféle tábla van. A házszám-
tábla a tulajdonos gondja, de ki az 
utcanév tábla tulajdonosa, felelőse? 
Télen, amikor esik a hó és takarítani 
kell az utakat, gyakran elhangzik, hogy 
a külső körút és onnan a városból ki-
vezető utak a közúthoz-, a többi pedig 
önkormányzathoz tartoznak. Csak vé-
lelmezem, hogy az összes utcanév tábla 
gondja az önkormányzaté. 

Mindezt azért írom, mert sok a hi-
ányzó tábla. A teljesség igénye nélkül 
néhány belvárosi példa; a Csokonai 
utca két vége (teljes „névtelenség”), a 
Kisfaludy és Reviczky utca a Bocskai 
út felől, a Hunyadi utca eleje az isko-
lánál, az Ady krt. eleje és Bethlen krt. 
vége, a Bem utca a Kossuth utca felől... 

Egy új kerítés készítése, épületek 
külső felújítása, hőszigetelése után – 
tisztelet a kivételnek – sok utcanév 
tábla nem kerül vissza a helyére. Ezzel 
egy-egy saroktelken meg is valósul az 
elhelyezést sértő, azt akadályozó ma-
gatartás. 

Nábrádi Benedek

„Séta az egészséges tüdőért” 
November 12-e a tüdőgyulladás el-
leni küzdelem világnapja, amelyet 
a WHO 2008-ban hirdetett meg. 
Célja, hogy felhívják a lakosság fi-
gyelmét a higiéniás körülmények 
javítására, a betegség megelőzése ér-
dekében. A tüdőgyulladás világnap-
ján a világszervezet a tünetek felis-
merésére és az idejében megkezdett 
kezelés fontosságára is figyelmeztet.

A Nyugdíjasok Országos Szövetsége 
első ízben 2015. októberben hirdet-
te meg a „Séta az egészséges tüdőért” 
mozgalmat, melyhez a Hajdúnánási 
Ezüstkor Nyugdíjas Egyesület első 
körben csatlakozott, és azóta is min-
den évben részt vesznek a mozgalom 
meghirdetett rendezvényén.

Idén egy újabb sétával szerették vol-
na felhívni a lakosság figyelmét a tüdő-
betegség elleni védekezés fontosságára, 

hangsúlyozva, hogy a friss levegőn 
mozgással magunk is sokat tehetünk 
a tüdőnk egészségének megóvásának 
érdekében. A Művelődési Központ 
elől nótaszóval értek ki a Ligetbe az 
Ezüstkor Nyugdíjas Egyesület fitt ön-
kéntesei, akiket már kint vártak azok a 
tagok, akik nem vettek részt a sétában. 
Itt már finom illatok, és jóízű beszélge-
tések fogadták a sétálókat. Több bog-
rácsban főtt a jóféle nánási öhön. 

A Hajdúnánási Ezüstkor Nyugdí-
jas Egyesület aktív kis közösség, így 
a taggyűléseken és a rendszeres prog-
ramokon szívesen vesznek részt szinte 
mindig teljes létszámmal. Idén is van 
még több programjuk, ami soron kö-
vetkezik.

Dobos M., 

Meccsre ment a Nánás TV
Semmi sportot nem tudunk adni 

hétfőn, ezért szombaton bemegyünk 
Debrecenbe felvenni a foci meccset – 
közölte szerkesztőnk csak úgy a válla 
fölött, mielőtt beszállt a liftbe műv. 
házunkban.

Vidékre nem szoktunk járni focit 
felvenni, de most „sporthiány van” 
ezért dönthetett így, - gondoltam -. 
Sebaj, új kihívás, új élmények s a fent 
említett napon a déli órákban már szá-
guldott is a háromtagú stáb a megye-
székhely felé.

Vezetőnk elmondása szerint ismeri 
a célt, mégis kicsit aggódni kezdtünk 
mikor már harmadjára jártuk körbe 
a Nagyerdőt a kis céges autónkkal. 
Végül közösen úgy döntöttünk, hogy 
megállunk az Állatkert előtt, hiszen az 
atlétikai pályának – ahová tartunk – az 
Állatkert és a Vidámpark között kell 
lennie. Találtunk is egy elektromos, 
kaput amin át már a pálya is feltűnt 
tehát helyben vagyunk. Gyorsan meg-
nyomtunk egy csengőt s meglepeté-
sünkre az elektromos kapu ki is nyílt. 
Futni kezdtünk hát – felmálházva ka-
merával, nagy táskákkal -, mikor hirte-
len elébünk állt egy biztonsági őr.

- Hová- hová uraim? – kérdezte tet-
tetet kíváncsisággal.

- A meccsre – lihegtem szinte az ar-
cába gondolván, hogy örömet szerzek 
neki, hiszen biztosan vártak már ben-
nünket.

- Uraim! Ez egy állatkert. Itt nem 
lesz semmiféle meccs – emelte meg 
kissé a hangját.

- Nem is a vízilovak és a zebrák pó-
ló mérkőzésére vagyunk kíváncsiak – 
próbáltam elviccelni a helyzetet – de 
nem volt vevő a humoromra.

Mindenesetre annyit megtett, hogy 
széttárt karokkal kikísért bennünket, - 
nehogy valamelyikünk visszaszökjön 
-s elmagyarázta, hogy hova kell men-
nünk.

Pár perc múlva már egy újabb vas-
kapu előtt álltunk, rajta felirat, hogy 
jó helyen vagyunk, s míg a többiek 
a kocsiból pakoltak kifelé én besza-
ladtam a portára útbaigazítást kérni. 
Miután illedelmesen bemutatkoztam 
s elmondtam jövetelünk okát a kicsit 
szétszórtnak tűnt portás közölte, hogy 
rendben van, kinyitja nekünk az ajtót, 
de rögtön be is zárja azt, nehogy ille-
téktelenek is bemenjenek. Mindegy, 

csak hogy már a helyszínen vagyunk 
s a stábbal kiegészülve már kocogtunk 
is az úriember után. Ő be is engedett 
valami nagy üvegajtón s utánunk szólt, 
hogy a lépcsőn menjünk fel a legfelső 
emeletre. Ott kitűnő kameraállást ta-
lálhatunk, s remek felvételeket készít-
hetünk.

Kettesével szedtük a lépcsőket felfe-
lé s a célnál, míg a többiek a „cuccot” 
próbálták összeszerelni én körbenéz-
tem.

A magasból letekintve egy sportcsar-
nokot láttam, ahol egy focista, de még 
csak egy árva labda se tűnt fel. Helyette 
öltönyös, szép ruhás fiatalok énekeltek 
könnyes szemmel, virágcsokrokkal a 
kezükben.

- Gyerekek! Egy szalagavató kellős 
közepébe csöppentünk – állapítottam 
meg félhangosan, falfehér arccal a töb-
biekhez fordulva.

No de mi nem adtuk fel. A mi csapa-
tunk nem az a típus. A lehető leggyor-
sabban száguldottunk lefelé, - annál 
is inkább mert újdonsült „barátunk” 
azt mondta, hogy visszazárja az ajtót 
s ülhetünk itt délig a diákokat s a síró 
szülőket bámulva -. Szerencsére még 
sikerült elkapnunk!

- Nem látnak onnan jól? Nem jó a 
hely?– kérdezte értetlenkedve mikor 
kiengedett bennünket.

- Az egy szalagavató, mi pedig fut-
ballmeccsre jöttünk Nánásról. Hiszen 
elmondtam magának - erősködtem 
visszafogottan, nehogy nagyobb bajba 
keveredjünk.

- Elnézést, biztosan rosszul hallat-
tam – mondta bűnbánóan majd egy 
száz méterre lévő füves pályára muta-
tott.

- A meccs ott van!
Ha bő negyed óra késéssel is, de 

megkezdtük a „közvetítést” s az öröm 
az ürömben, hogy a Hajdúnánás FK-
nak sikerült 9 gólt berámolnia a debre-
cenieknek úgy, hogy mi egyet sem kap-
tunk s egyik találatról sem késtünk le.

Kócsi Imre


