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Bűvösvölgyi kirándulás

Újévi köszöntő

Kedves Hajdúnánásiak!

Egy új esztendő kezdetén számot ve-
tünk, hogy mit hozott az idei, s vajon 
mit tartogat a következő év, milyen 
eredményeket tudhatunk magunk 
mögött, mennyiben sikerült tervein-
ket megvalósítani. Reményekkel telve 
állunk az új év küszöbén, bizakodón, 
hogy jobb és szebb lesz, mint az előző 
esztendő.

Úgy érzem, a mögöttünk mara-
dó év nagy kihívásokat és változáso-
kat, életre szóló tanulságokat hozott 
mindannyiunknak. Olyan események 
történtek körülöttünk a világban, 
melyek a mi hétköznapi életünkre is 
maradandó befolyással bírtak, embe-
ri sorsokat határoztak meg, és nehéz 
döntéseket szültek. 

A COVID-19 okozta világjárvány 
kitörése és elhúzódó hullámai társa-
dalmi- és gazdasági nehézségeket rótt a 
világ – köztük Magyarország - lakossá-
gára. Majd szembe kellett néznünk az 
orosz-ukrán háború kitörésével, elhú-
zódásával és az évszázad aszályával. Az 
év végéhez közeledve pedig az energia-
válság határozta meg létünket, olyan 
terheket jelentve, melyek azonnali és 
drasztikus intézkedéseket igényeltek.

Mindezeket a velünk történt nehé-
zségeket azonban más szemszögből is 
nézzük meg: bár átírta terveinket az 
élet, megmutattuk, hogy milyen óri-
ási erő és kreativitás, mennyi segítő 
szándék, milyen közösségi szellem él 
városunkban. Alkalmazkodtunk, ha 
kellett, de soha nem feledkeztünk 
meg arról, hogy vannak, akik tőlünk 
is sokkal nehezebb körülmények kö-
zött élnek, összefogással és a jövőbe 
vetett pozitív hittel segítettük és tá-
mogattuk őket, és természetesen a 
saját városunkban nehéz helyzetben 
lévőket sem hagytuk magukra.

Mindezek miatt úgy gondolom, 
a mögöttünk hagyott esztendő is az 
együttműködést elősegítő nyugalom 
és békesség jegyében telt a hivatal 
munkájában, a városi közéletben és 
a mindennapjainkban egyaránt, bár 
voltak olyan hangok is, melyek a vá-
ros életének minden egyes momen-
tumában a hibákat keresték. Ígérem, 
hogy ezekről a támadásokról mindig 
nyíltan és őszintén kell és fogunk be-
szélni.

Nekem városvezetőként nem lehet 
más a célom, mint az akadályok el-
mozdítása a haladás útjából, a negatív 
hangok lecsitítása, a városunk fejlődé-
se és a békés összhang megteremtése 
érdekében. Ezek jelentik a legnagyobb 
kihívást, ugyanakkor erőt is adnak.

Az év eleje alkalmat kínál a visz-
szatekintésre, és arra is, hogy számba 
vegyük terveinket, az új év feladatait, 
polgármesterként nekem pedig a vá-
ros által bejárt utat kell értékelnem. 

Szerencsésnek és büszkének ér-
zem magam, hogy polgármesterként 
szolgálhatom szülővárosomat Hajdú-
nánást. Ha visszatekintek a 2022-es 
évre ugyanezek az érzések kerítenek 
hatalmukba.

Fejlesztettünk, átadtunk, befejez-
tünk, elkezdtünk, tovább dolgoz-
tunk rajta. Csak az emlékek felidé-
zése okán, a teljesség igénye nélkül 
említenék néhányat jelentősebb, 
életünket meghatározó eredményt 
2022-ből:
•	 Folytatódott	 a	 járdafelújítás,	 a	 vá-

rosban összesen mintegy 3000 fo-
lyóméter járdafelújítás történt, az 

önerős járdapályázat esetében pedig 
mintegy 807 méter,

•	 Tedej	Nyár	utca	450	folyóméter	és	
a Korponai utca 100 m hosszúságú 
útfelújítása történt meg,

•	 Két	 projekt	 került	 megvalósításra	
klímavédelem témában. Elkészült 
Hajdúnánás klímastratégiája, klí-
mavédelmi honlapja és szemlélet-
formáló rendezvények kerültek 
megvalósításra,

•	 Játszótér	 került	 kialakítása	 és	 fej-
lesztésre	 Újházhely	 és	 Tedej	 hely-
színeken,

•	 Az	elmúlt	években	több	ezer	fát	ül-
tettünk városszerte, ez kiemelt cél 
marad az elkövetkezendő időszak-
ban	 is.	 2022-ben	 több,	 mint	 500	
facsemetét ültettünk több program 
keretében,

•	 Elkezdődtek	a	tervezési	munkálatok	
a Liget rekonstrukciójával, az új pi-
accsarnok kialakításával, a Bocskai 
utca végén található vasútállomás 
közelében elhelyezkedő zöldfelüle-
ten történő új játszótér és közösségi 
park kialakításával, valamint a város 
több pontján csapadékvíz elvezető 
rendszer kialakításával kapcsolat-
ban. Ezek a beruházások várhatóan 
2023-ben elindulnak.

•	 Jó	évtizede	vállaltuk,	hogy	megfele-
lő szintre hozzuk a külterületi utak 
állapotát. A tervezés és engedélyez-
tetés ebben az esetben is folyik, jö-
vő évi kivitelezéssel tervezzük több 
helyszínen betonburkolt, valamint 
stabilizált utak kialakítását.
Természetesen	 a	 fejlesztések	 nem	

állnak	 meg.	 Jó	 hírekkel	 zártuk	 a	

2022-es évet, hiszen három olyan már 
korábban benyújtott pályázatunk is 
sikeres elbírálást kapott, mely összes-
ségében több mint 1.000.000.000 
Ft fejlesztést jelent városunknak: így 
belterületi utak fejlesztése, ipari terü-
let infrastrukturális fejlesztése és nagy 
volumenű turisztikai fejlesztés is meg-
valósulhat Hajdúnánáson.

Úgy vélem, ahogy az előttünk álló 
tervekből is látható, a jövőben is a 
legfőbb közös célunk a város vonzere-
jének, közösségi szellemének, lakos-
ságmegtartó képességének megtartá-
sa, illetve erősítése. Ehhez továbbra 
is nyitottságot, párbeszédet, együtt 
gondolkodást és együttműködést 
ígérek minden szereplő irányába, de 
bízok abban, hogy a helyi közösség 
tagjaiban lévő tettrekészséget, kreatív, 
jobbító szándékot is ezeknek a célok-
nak az elérésére tudjuk fordítani.

Ez a város olyan, mint egy család, 
amely akkor működik jól, ha gyen-
geségeinket, erősségeinket ismerjük, 
ha közös céljaink és lehetőségeink 
vannak. A most kezdődő év egy új le-
hetőség, lehetőség arra, hogy közös el-
képzeléseinket együtt megvalósítsuk, 
a megkezdett munkát befejezzük és 
újabbakba kezdjünk. Mindezt össze-
fogva, egy irányba haladva, Hajdúná-
nás fejlődésének irányába.

Mint a város polgármestere, az idei 
esztendőben is kérem az Önök támo-
gató segítségét terveink megvalósítá-
sához.

Boldog új évet mindannyiuknak!

Szólláth	Tibor

6. oldal

Testvérvárosi kapcsolat
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A költő visszatér
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Város nap 2022

Hajdúnánás városa idén is gazdag 
programmal ünnepelte hajdúvá-
rosi rangja megszerzésének 417. 
évfordulóját december 12-én, a Vá-
ros napján; fotó – és rajzkiállítás, 
Demeter Imre festőművész életmű 
kiállításának megnyitója, koszorú-
zási szertartás és emlékezés Bocskai 
fejedelem szobránál, majd este 18 
órától ünnepi képviselőtestüle-
ti üléssel folytatódott a városnapi 
rendezvény, ahol átadták a városi 
kitüntető díjakat, polgármesteri el-
ismeréseket. A vendégeket és kitün-
tetetteket pazar táncszínház műsor-
ral köszöntötte a kiválóan minősült 
Aranyszalma Néptáncegyüttes. 

Évek óta hagyomány,  hogy a Nánás 
Pro Cultura Nonprofit Kft. a Város 
napja tiszteletére fotópályázatot hir-
det, amelynek nagyon fontos hozadé-
ka, hogy több száz kép rögzíti az adott 
év egy-egy érdekes nánási pillanatait, 
mindamellett, hogy egyébként pedig 
csodálatos képek születnek. Az idei 
fotókiállítás és pályázat eredményhir-
detésére december 12-én kora délután 
került sor, a művelődési központ kis 
előcsarnokában. Mint Szólláth Zol-
tán a pályázat és kiállítás szervezője el-
mondta, idén is több száz, igen kiváló 
alkotás érkezett a felhívásra, amelyek 
közül nem volt egyszerű kiválasztani 

a kategóriák legjobbjait. A kiállítást 
Nagyné Legény Ildikó alpolgármester 
asszony nyitotta meg, aki nagy elis-
meréssel adózott tehetséges fotósaink 
évről évre megújuló kiváló teljesítmé-
nyéhez.

A fotókiállítás mellett a gyermekek 
számára számára kiírt Így látom Haj-
dúnánást című rajzpályázatra érkezett 
alkotásokban is gyönyörködhettek a 
látogatók. 

A városnapi programok sorát gazda-
gította Demeter Imre életmű kiállítá-
sának megnyitója is, amelyet a művész 
60. születésnapja alkalmából Szólláth 
Tibor	polgármester	nyitott	meg.

A városnapi ünnepség minden 
évben a hajdúk jótevőjének, letele-
pítőjének, Bocskai István fejedelem 
szobrának megkoszorúzásával veszi 
kezdetét, ahol főhajtással emlékezünk 
a kiváló államférfira, hadvezérre. 

Professzor dr. Kónya Péter az Eper-
jesi Egyetem rektora ünnepi megem-
lékezésében, mint felvidéki történész 
szólt a Bocskai szabadságharc kirob-
banásának okairól. A fejedelem sikeres 
szabadságharcát a bécsi békével zárta, 
amely hosszú időre példaértékű volt a 
békekötések sorában – hangsúlyozta 
professzor úr. Kónya Péter ünnepi be-
szédét követően a résztvevők megko-
szorúzták Bocskai István szobrát.

A program a hagyományos ünnepi 
képviselőtestületi üléssel folytatódott 
a művelődési központ színháztermé-
ben. A Himnusz közös eléneklését 
követően	 Szólláth	 Tibor	 polgármes-
ter mondott köszöntőt, amelyben 
méltatta Bocskai soha nem feledhető 
tetteit, különösképpen hajdúinak le-
telepítését. 

A hagyományos polgármesteri el-
ismerések és városi kitüntető díjak 
átadása	előtt	Szabó	Imréné	Máró	Ju-
lianna a Szarvasi Óvónőképző Intézet 
Aranyoklevelét vehette át, abból az al-
kalomból,	hogy	50	évvel	ezelőtt	kapta	
kézhez óvónői diplomáját.

Hajdúnánás városa több mint két 
évtizede minden évben, a Város nap-

ján városi kitüntető díjakat, és pol-
gármesteri elismerő okleveleket ad át 
azoknak, akik munkájukkal nagyban 
hozzájárultak a város fejlődéséhez, 
öregbítették városunk hírnevét hatá-
ron innen és túl.

A díjátadót követően a kitüntetet-
tek és a szép számú vendégsereg  az 
idén októberben kiválóan minősült 
Aranyszalma Néptáncegyüttes Egy 
úton című, pazar táncszínházi műso-
rában gyönyörködhetett. 

A 2022. évi Város nap vendégei – a 
több éves hagyományokra visszate-
kintő Város asztalánál folytathatták a 
beszélgetéseket, a vidám együttlétet. 

(r.zs.- fotó: Girus Zsolt)
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Polgármesteri Elismerő Oklevelet 
vehetett át:

Bodnár Já-
nosné, a tedeji 
közösségért tett 
p é l d a é r t é k ű 
lelkiismeretes 
és áldozatos te-
vékenységéért. 
A nyugdíjas 

egyesület tagjaként végzett közösségi 
munkája elismerésre méltó. 

Szabóné Kiss 
Judit a Ba-
ross úti pékség 
munkatársa ki-
váló minőségű 
péktermékek 
előállításában, 
értékesítésében 

vállalt kimagasló munkája, valamint 
kiemelkedő közösségi szerepvállalá-
sának elismeréseként szintén  Polgár-
mesteri Elismerő Oklevelet vehetett át.

Polgármesteri Közösségi díjat vehe-
tett át:

Ha j d ú n á n á s 
város közbiz-
t o n s á g á é r t 
kifejtett kima-
gasló szakmai 
tevékenységé-
nek elismeré-
seként Szarvas 

Péter rendőr főtörzs őrmester

Tizenöt	 éve	
végzett elhi-
vatott mentő 
tiszti tevékeny-
ségének, va-
lamint kima-
gasló szakmai 
munká j ának 

elismeréseként Tóth Zsanett men-
tőtiszt, a hajdúnánási mentőállomás 
munkatársa.

A tűzoltóság 
állományában 
végzett kima-
gasló szakmai 
tevékenységé-
nek elismeré-
seként Pálné 

Kovács Katalin tűzoltó alezredes. 

Takács Gábor 
címzetes tűz-
oltó alezredes 
a tűzoltóság 
állományában 
végzett több 

mint három évtizeden át végzett, ki-
magasló szakmai tevékenységének el-
ismeréseként.

A Hajdúnánási 
Polgárőr Egye-
sületben vég-
zett kimagasló 
és lelkiismere-
tes tevékenysé-
gének elisme-

réseként  Rab András. 

Városi kitüntető díjasok:
Makláry Lajos 
Pedagógiai és 
Közművelő-
dési Díjat ve-
hetett át Ko-
vács Imréné, 
a Szalmakalap 
Citeraegyüt-

tes alapítója, vezetője, a népzene és 
a hagyományok ápolása érdekében 
kifejtett, elhivatott értékőrző tevé-
kenységének elismeréseként.

Kovács Imréné Marika a népdal, 
a népzene szeretetét otthonról hozta 
magával, hiszen édesanyja  - Csiha 
Gyuláné - volt az első nánási ifjúsági 
citerazenekar létrehozója, tanítója, 
szervezője, mindenese. Ezt a hozzál-
lást örökölte el Marika, aki maga is 
tagja volt anno ennek a zenekarnak és 
országos kiváló eredményeket értek el. 
A családi örökség folytatásaként már 
ő maga alapította meg a Szalmakalap 
Citeraegyüttest. Remek kis csapatával 
minden létező országos megmérette-
tésen felléptek, és hoztak el többszö-
rös aranyminősítést, Nívó-díjat. De 
gondja van az utánpótlásra is, hiszen a 
Szalmaszálakat, a felnövekvő citerás fi-
atalokat tanítja, de nemcsak citerázni, 
hanem népi hangszereken is játszani. 
A népdalok rejtelmeit, a népi hang-
szereken való muzsikálást, szeretetét 
örömmel mutatja meg minden érdek-
lődő számára, életkortól függetlenül. 

Maghy Zol-
tán Művészeti 
Díjat vehetett 
át Demeter 
Imre amatőr 
festőművész – 
akinek éppen 

ezen a napon nyílt kiállítása - Haj-
dúnánás hírnevét öregbítő, több 
évtizedes művészeti alkotómunkás-
ságának elismeréseként.
Demeter Imre aktívan 1980 óta fest, 
alkotásait számos alkalommal ajánlot-
ta fel jótékonysági célra. Műalkotásai-
ban előszeretettel mutatja be az ember 

és a természet kapcsolatát. Legkedvel-
tebb témái a városok, területek és a 
körülötte lévő természet. Első kiállí-
tására 1983-ban Budapesten került 
sor, 1990 óta kiállításai rendszeressé 
váltak.	Életműve	során	40	önálló	ki-
állítást valósított meg. Alapítója volt a 
Tiszalöki	Nemzetközi	Művészeti	Tá-
bornak, amelynek megszűnéséig tagja 
volt. Amatőr festőnek vallja magát, 
nem voltak tanárai, csak példaképei, 
olyan mesterek, akiktől inspirációkat 
kapott. Leginkább olajfestékkel dol-
gozik, de természetesen más technika 
sem idegen tőle. Elkötelezett megörö-
kítője a hajdúsági, nánási tájnak

A népzene 
ápolása, a 
népművészet 
hagyományai-
nak megőrzé-
se és gondozá-
sa érdekében 

végzett kimagasló munkájának, 
valamint lelkiismeretes társadalmi 
szerepvállalásának elismeréseként 
szintén Maghy Zoltán Művészeti 
Díjat vehetett át Nagyné Bózsár 
Katalin.

Nagyné Bózsár Katalin Hajdúná-
nás szülötteként mindig fontosnak 
tartotta, hogy az elődei által képviselt 
egyszerű hagyományok (magyar nóta, 
népdalok éneklése szüreti bálokon, 
aratáson stb.) beépüljenek a város 
mindennapi életébe. A hagyományok 
megőrzése, fenntartása továbbadása 
gyermek kora óta élete része volt, és 
az	a	mai	napig	is.	Jelenleg	aktív	tagja	
az Együtt Felsőzsolcáért Egyesületnek, 
a Magyar Nótaszerzők és Énekesek 
Észak-Magyarországi Csoportjának, 
a NaNá Színháznak és nem utolsó-
sorban a Hajdúnánáson 2013-ban 
szerveződött Nánási Nóta Népdal és 
Tánckedvelők	 Egyesületének,	 mely-
nek alapító tagja és 2018-től elnöke is.

Szabadidejében a magyar nóta 
éneklése nem csak saját hobbija, ha-
nem a köz szolgálatára is mindig ön-
zetlenül, segítőkészen rendelkezésre 
áll. Számtalan városi rendezvényen 
magyar nótát énekel egyénileg és cso-
portosan is. Vallja, hogy „a hivatásá-
ban és a nóta éneklésében egyaránt az 
emberek lelkét tudja simogatni.”

A Somorjai 
László Testne-
velés és Sport 
Díjat ezúttal 
Mónusné Ru-
szin Anna Má-
ria vehette át, 

a tradícionális íjászat területén hazai 
és világversenyeken elért kimagasló 
eredményeinek elismeréseként.  

Nem készült élsportolónak, a pe-
dagógus pályán tevékenykedik évtize-
dek	óta.	Férje,	Mónus	József,	a	Fehér	
Farkas nyomdokaiba lépve kezdett 
el komolyabban foglalkozni az íjá-
szattal. 2018-ban mutatkozott meg 
igazán	tehetsége,	hiszen	a	Történelmi	
Íjász Világbajnokságon, Gyulán, vi-
lágbajnoki aranyérmet és két ezüsté-
remet szerzett. Aztán sorra születtek 
a világraszóló eredmények. A Hódos 
Imre Sport Egyesület Íjász szakosztá-
lyának versenyzője távlövő íjászatban 
többszörös világrekorder, többszörös 
világbajnok. Az Amerikai Egyesült 
Államokban rendezett világrekordlö-
vő versenyen a mai napig világrekor-
dok sorozatát jegyezik a neve mellett, 
az isztambuli Hódítók Kupája arany-
érmese, Kahramanmaras, a Hős város 
aranyérmese, Kirgiziában a Nomád 
Olimpia bajnoka.

A 2022 augusztusában rendezett 
Történelmi	 Íjász	 Világbajnokságon	
4	kategóriából	4	világbajnoki	 arany-
érmet hozott haza Hajdúnánás dicső-
ségére.  

Dr. Bencsné 
dr. Császi Éva 
háziorvos kap-
ta idén a Ka-
bay	János	Köz-
egészségügyi 
Díjat, a város 

lakosságának magas szakmai színvo-
nalon történő egészségügyi ellátása 
érdekében végzett több évtizedes ki-
emelkedő háziorvosi tevékenységének 
elismeréseként.

Dr. Bencsné dr. Császi Éva 1982-
ben szerezte az orvosi diplomáját a 
Debreceni Orvostudományi Egyetem 
általános orvosi karán, „Summa cum 
laude” minősítéssel. 

A doktornő a hajdúnánási Refor-
mátus Egyház Idősek Otthonának, 
valamint a Polgári úti Szociális Gon-
dozási Központnak is orvosa. Nagy 
szeretettel és odaadással gondoskodik 
a bentlakók orvosi ellátásáról. 

Rendkívül lelkiismeretes, végtelenül 
precíz. Szakmai tudása kiemelkedő, 
szerény személyisége, munkaszeretete, 
elhivatottsága példaértékű. Emberi, 
erkölcsi kvalitásai példamutatóak, 
kollegiális kapcsolatai széleskörűek és 
barátiak. Magatartása betegközpontú, 
kollégáival szemben korrekt és etikus. 
Munkabírása rendkívüli, a pandémia 
idején erejét megsokszorozva végezte 
gyógyító munkáját.

A Város napján díjazottak, elismerésben részesültek
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Helyi értékekre alapozva a helyi gazdaság fejlesztésért 

2022-ben volt tíz esztendeje, hogy 
Hajdúnánás város vezetése tör-
ténelmi lépésre szánta el magát: 
megteremtették a helyi pénzt, a 
Bocskai Koronát. A jubileumi év 
alkalmából az idei Város nap prog-
ramjai között szerepelt a Korona 
jubileumi ünnepsége, ahol többek 
között a program résztvevőit, az el-
fogadóhelyek tulajdonosait egy mí-
ves Bocskai Korona emlékéremmel 
ajándékozták meg.

Játékként	indult,	aztán	komoly	he-
lyi gazdaságélénkítő, helyi értékekre 
alapozott fizető eszköz lett belőle, 
amely 2022 nyarán volt éppen tíz 

esztendős. Egészen pontosan 2012. 
július 22-én helyzeték forgalomba a 
Bocskai Koronát, Hajdúnánás helyi 
pénzét. Nem volt egyszerű történet a 
bevezetése, sokan nem is nagyon hit-
tek benne, sokan pedig csak egyfajta 
idegenforgalmi attrakciónak gondol-
ták. Alig egy tucatnyi elfogadóhely-
lyel, izgalommal vegyes reményekkel 
indult a forgalomba hozatal, hiszen 
mint mondani szokták, a puding 
próbája az evés, azaz a gyakorlat dön-
ti el, mennyire fogadókészek a nánási 
vállalkozók, emberek a Korona hasz-
nálatára. 

Az azóta eltelt egy évtized viszont 

bebizonyította; a Bocskai Korona 
életképes tudott maradni, szemben 
más helyi pénzekkel. Igaz, ehhez az 
önkormányzat erőteljes hozzáállása is 
kellett, no meg nem kevés forint fede-
zet, hiszen a Korona 100%-os forint 
fedezettel rendelkezik, és nagyon ko-
moly banki ellenőrzés mellett műkö-
dik. Mint Girus Zoltán a forgalmazó 
Hajdúnánási Holding Zrt. vezérigaz-
gatója mondta, az elmúlt 10 év alatt 
számítások szerint mintegy 2 milliárd 
forintnyi forgalmat generált. A kez-
deti alig egy tucatnyi elfogadóhelyek 
száma mára több mint 130. 

Mindamellett, hogy a városban fo-

rog a Korona, a gyűjtők előszeretet-
tel vásárolják, hiszen a különlegesség 
mellett egy igen szép, hajdúsági mo-
tívumokkal bíró „bankók” a Korona 
címletei.

A Város napon megtartott jubileu-
mi születésnapi ünnepségen minden 
szerződött elfogadóhely tulajdonosa 
és a program résztvevői művészi ki-
vitelű Bocskai Korona emlékérmet 
vehettek át.

A programot partiumi testvérváro-
sunk, Érmihályfalva nemzetközileg is 
elismert Nyíló Akác Néptáncegyütte-
sének fergeteges műsora zárta. 

(r.zs.)

Hajdúnánás 
Városi Ön-
kormányzat 
K é p v i s e l ő -
testülete több 
évtizedes ki-
e m e l k e d ő , 
magas szín-

vonalú méhészeti tevékenységének 
elismeréseként Csiha Győző Ipari, 
Mezőgazdasági, Kereskedelmi Dí-
jat adományozott Nagy Sándor 
részére, aki gyermekkora óta méhé-
szet elkötelezett művelője.
Sanyi bácsi – hiszen mindenki így is-
meri őt - gyerekkorában ismerkedett 
meg a méhészettel édesapja által. A 
méhek iránti szeretete és csodálata 
egész	életében	elkísérte.	Közel	40	éve	
súlyos baleset miatt rokkanttá vált, 
de ez sem akadályozta meg abban, 
hogy szeretett méheihez visszatérjen. 
Kitartással, szorgalommal gondozta, 
nevelgette, vigyázta a méhcsaládokat. 
Tudását	 folyamatosan	 gyarapította,	
nyugdíjasként szerezte meg a szak-
munkás vizsgát és méhegészségügyi 
felelősként munkálkodott tovább. 
Időt, energiát nem sajnálva segítette 
méhész társait, és amikor lehetősége 
volt rá, igyekezett tudását megoszta-
ni a fiatal generációval. A városban az 
emberek jól ismerik, hiszen szívesen 
segít. Számtalanszor gyűjtött be kiraj-
zott méhcsaládokat, házakba beköl-

tözött darazsakat, hiszen, mint ahogy 
szokta volt mondani: nem venné 
szívére, ha valakinek valamilyen baja 
esne egy darázscsípés miatt.

A Hajdúnánás 
Ifjú Remény-
sége Díjat 
ezúttal Barna 
Anikó népze-
nész, citera és 
koboz előadó-
művész, a né-
pi kultúra, a 
népzene ápo-

lása, annak megőrzése érdekében 
végzett elkötelezett és példaértékű 
tevékenységének elismeréseként ve-
hette át.  

Barna Anikó erős nánási gyöke-
rekkel rendelkező családba született, 
hiszen anyai ágon a híres pásztor-
Máró família leszármazója. A citera, 
a népzene szeretete azonban nála egy 
egészen kisgyermekkori zeneiskolai 
növendék hangverseny programjának 
hatására alakult ki. Ekkor kötelezte el 
magát a citerával. Azóta mintegy két 
évtized telt el és Anikó ma már a Liszt 
Ferenc Zeneakadémia negyedéves 
hallgatója, citera-, koboz-, tekerőmű-
vész–tanár és népzeneelmélet–tanár 
szakon,	saját	YouTube	csatornáján	ci-
terás oktatóvideókat és megzenésített 
versfeldolgozásokat tesz közzé. 2021 

őszétől a Bartók Béla Zeneművészeti 
Szakgimnáziumban, valamint a Gö-
döllői Waldorf Általános Iskolában 
tanít, két éve tagja a HELKA együt-
tesnek. 

Hajdúnánás Díszpolgára

Az idei Város 
napon újabb 
d í szpolgár t 
v á l a s z t o t t 
Hajdúnánás 
P r o f e s s z o r 
Dr. Horkay 

Irén személyében, aki a több évti-
zeden keresztül nyújtott kimagasló, 
magas szakmai színvonalon történő 
gyógyító-, oktató-, és tudományos 
munkásságának, valamint aktív 
közéleti tevékenységének elismeré-
seként vehette át díszpolgári okle-
velét.

Prof. Dr. Horkay Irén 1938. május 
27-én született Hajdúnánáson refor-
mátus lelkész családban. Középfokú 
tanulmányai elvégzését követően a 
Debreceni Orvostudományi Egyetem 
hallgatója lett, ahol 1963-ban kitün-
tetéssel avatták orvosdoktorrá. 

Elévülhetetlen érdemeket szerzett a 
gyógyítás terén, új diagnosztikus, te-
rápiás és preventív eljárásokat próbált 
ki és honosított meg, valamint több 
új kórkép első hazai eseteit publikálta 

a szakirodalomban. 1980-ban elnyer-
te a kandidátusi, 1991-ben pedig az 
MTA	doktora	tudományos	fokozatot.	
2008 júniusától professzor emerita a 
Debreceni Egyetemen.

Egész életét a gyógyítás, a tudomá-
nyos kutatás és az orvosképzés elő-
mozdítása határozta meg, s áldozatos 
munkájának köszönhetően a debre-
ceni Bőrgyógyászati Klinika a hazai 
fotodermatológia központjává vált. 
Eredményeit, munkásságát itthon és 
külföldön is elismerik. Számos szak-
mai és tudományos díj birtokosa.

Prof. Dr. Horkay Irén Hajdúná-
násról indult és a családjától, szű-
kebb környezetétől kapott értékekhez 
mindvégig hű maradt. Mai napig ezer 
szállal kötődik városunkhoz, amelyre 
mindig szülővárosaként tekintett. In-
nen indult el egy csodálatos pályán, 
hogy az orvoslásnak szentelje életét. 
Ide fűzik a gyermekkori emlékei, itt 
vannak a családi gyökerei. 

Prof. Dr. Horkay Irén egész élet-
művével jó hírét keltette városunk-
nak itthon és külföldön egyaránt. 
Fáradhatatlan munkabírásával, szak-
mai eredményeivel, a betegek gyógyí-
tásáért végzett áldozatos munkájával 
kiérdemelte a város közönségének 
tiszteltét és elismerését.

(r.zs.)
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Csillagszóró 
Tíz éve hagyomány már, hogy a 
Bocskai István Általános Iskolában 
advent utolsó hetében, karácsony 
közeledtén felragyognak a csillag-
szórók fényei. Az iskola szeretettel 
várja mindazokat, akik sok-sok 
éven át szolgálták az oktatás ügyét 
Hajdúnánáson. Az idei Csillag-
szóró programra december 15-én 
került sor az iskola Óvoda utcai in-
tézményegységében. 

Két évnyi kényszerű szünet után 
december	 15-én	 ismét	 barátságos	
környezetben, szépen megterített fe-
hér asztalos vendégváró helyiséggé 

vált a Bocskai Iskola Óvoda utcai in-
tézményegységének nagy aulája egy-
két órára. Ide várták ugyanis az iskola 
nyugdíjas munkatársait a hagyomá-
nyos Csillagszóró programra, amelyet 
tíz éve szervez az iskola karitatív mun-
kacsoportja	 Csillikné	 Szólláth	 Júlia	
vezetésével.

Az advent, karácsony közeledte 
mindenki számára a legszebb családi 
ünnep, de egy-egy közösség számára is 
fontos, hogy érezzék, együtt vannak, 
törődnek velük, törődnek egymással, 
szeretettel fordulnak egymásfelé. Kü-
lönösen fontos ez napjaink zűrzava-

ros, felfordult világában – mondta kö-
szöntőjében	Csillikné	Szólláth	Júlia.

Az ünnepi hangulatot a terített és 
szépen feldíszített asztal mellett az 
iskola diákjai teremtették meg, akik 
szép verseket, ünnepi hangulatú da-
lokat kötöttek csokorba és nyújtották 
át szeretettel a szépkorú vendégeknek. 

A karácsony nem csak a jelen ün-
nepről szól; mindannyiunk szívében, 
emlékeiben ott élnek a titokzatos, 
Jézuska-váró	 karácsonyok,	 a	 csillo-
gó díszbe öltöztetett karácsonyfák, 
amelyek egy életen át elkísérnek ben-
nünket – osztotta meg gondolatait, 

gyermekkori emlékeit a vendégekkel 
Csiszár Imre alpolgármester úr.

Ez a közösségi együttlét alkalom 
egyben arra is, - szintén tiszteletre-
méltó hagyomány - hogy egy percre 
néma főhajtással  és gyertyagyújtással  
emlékezzenek meg az év folyamán el-
távozott munkatársakról.

Az est zárásaként ismét felragyog-
tak a csillagszórók a születésnapi torta 
mellett, remélve, hogy jövőre, ugyan-
így tudnak majd találkozni, a betle-
hemi jászol és a csendes éj varázsában. 

r.zs. 

„ A költő visszatér” (1823- 2023)
Írásom címéül a Kormorán együttes 
és Páskándi Géza szerzeményéből 
született,	1848	című	albumot	válasz-
tottam, mely 1998-ban jelent meg, 
tisztelegve	 a	 szabadságharc	 150.	 év-
fordulója előtt.

Petőfi Sándor neve hallatán minden 
magyarnak van valamilyen személyes 
emléke. Nem túlzás azt mondani, 
hogy mindenkinek, hiszen már egé-
szen kis korunkban találkozunk köl-
tészetével, alakjával, fel tudjuk eleve-
níteni külsejét fénykép és festmények 
alapján. Krúdy Gyula egyik munká-
jában idézi Petrovics Istvánt, a költő 
apját, aki „garabonciás diák”-nak ne-
vezte fiát. Valóban, Petőfi szelet vetett 
és vihart aratott, bejárta számtalan 
szegletét a Kárpát-medencének. Meg-
jelent itt és ott váratlanul, hirtelen és 
hívatlanul, alárendelve rövid életét a 
folyamatos mozgásnak és alkotásnak. 
Nem sok olyan híres ember van a ma-
gyar művelődéstörténetben, akinek 
születési ideje, helye, halálának körül-
ményei, s annak időpontja is bizony-
talan lenne. Petőfi hivatalos születési 
helye Kiskőrös, de Kiskunfélegyháza 
és Szabadszállás is felmerült lehetséges 
helyszínként. A születés ideje 1822. 
december 31. vagy 1823. január 1. 
Ebben sincs teljes egyetértés a mai na-
pig sem. A legtöbb vitát és ellentétet 
azonban halálának körülményei vetik 
fel. Szinte mindenki azt a változatot 
ismeri,	 azt	 tanulta,	 hogy	 1849-ben	
Segesvár környékén hősi halált halt a 
költő és tömegsírba helyezték. Ennek 
bizonyítása azonban sohasem történt 
meg. Ma már köztudomású, hogy a 
cári csapatok hurcoltak el magukkal 
hadifoglyokat Oroszországba.

1984-et	 írtunk,	 amikor	 egy	 bizo-
nyos Svigel Ferenc, zentai illetőségű 
egykori első világháborús hadifogoly, 
visszaemlékezéseiben beszámol az 
orosz fogságban történtekről. Az em-
lített személy Dél- Szibériába, Bargu-
zin környékére kerül. A szóban forgó 

hadifogoly itt hallott először arról a 
magyarról, aki a helyiek emlékezete 
szerint szintén hadifogolyként került 
a Bajkál-tó közelében fekvő telepü-
lésre	 1849-ben.	 A	 helyi	 hagyomány	
szerint az Alexander Petrovics nevű 
magyar egészen haláláig Barguzinban 
élt. A Svigel Ferenc hagyatékából elő-
került fényképfelvétel szerint, a Pető-
finek tulajdonított síremlékre ez volt 
írva	 oroszul,	 cirill	 betűkkel:	 „	 PET-
ROVICS	 ISTVÁN	FIA,	 SÁNDOR,	
MAGYAR	 ŐRNAGY	 ÉS	 KÖLTŐ,	
MEGHALT	 	 ILISZUNKSZBAN	
1856	MÁJUS	HAVÁBAN”	 .	 1989-
ben érdekes fejlemények, s azokból 
kiinduló heves viták, sőt lejáratások 
indultak el a média teljes bevonásával. 
A kedélyeket az az esemény borzolta 
fel ennyire, miszerint Morvai Ferenc 
feltaláló, vállalkozó, Petőfi –kutató, 
egy 22 tagból álló expedícióval, köz-
tük, dr.Kiszely István, antropológus-
sal, a távoli szibériai Barguzinba utaz-
tak és ott ásatásokat végeztek. Morvai 
saját vagyonából fizette az expedíciót. 
Elhatározta, hogy szakemberek segít-
ségével feltárják a sírt, hogy a végére 
járjanak egy legendának. dr. Kiszely 
István, antropológus - professzor a 
csontok	 vizsgálata	 során	 25	 jellegze-
tességet azonosított. A folytatás film-
vászonra kívánkozik és meglehetősen 
kusza és szövevényes történeteket ír-
tak meg az újságok az ügy kapcsán. 

A	Magyar	Tudományos	Akadémia	
női(?) csontvázként azonosította a 
feltárt	 sír	 maradványait.	 1994-ben,	
Morvaiék közben járására a csontok 
az	USA-ba	kerültnek	elemzésre,	ahol	
azonban csak egy alapos DNS vizsgá-
lat után merték volna kimondani a 
teljes bizonyosságú azonosítást. Eh-
hez Petrovics István és Hrúz Mária 
csontjaiból vett DNS mintát kellett 
volna kinyerni. Bár az engedélyeket 
Morvaiék megszerezték, az exhumá-
lást kegyeleti okok miatt nem enge-
délyezték.

A Petőfi-ügy elszánt harcosai to-
vább mentek és a Petrovics-Hrúz 
házaspár oldalági rokonainak mintá-
it kínai genetikusokkal vizsgáltatták 
meg.	2015-ben	a	Morvai	által	vezetett	
ún. Petőfi Megamorf Bizottság sajtó-
tájékoztatót szervezett, melyen beje-
lentették, hogy a rokonok vérmintái 
és a barguzini csontokból nyert minta 
összehasonlító DNS- vizsgálata 99,2-
99,9 százalékos egyezést mutat.

Izgalmas és érdekes munka, dr. 
Kiszely István: Meghalt Szibériában 
című könyve, mely hiteles olvas-
mányként szolgálhat e szövevényes és 
hosszú történetben való eligazodás-
hoz. Mindig fontos visszamenni az 
eredeti forráshoz, s csak ezután tájé-
kozódjunk más helyekről.

Úgy vélem megegyezhetünk abban, 
hogy Petőfi Sándort nagy tisztelet 
övezi minden magyarlakta területen, 
a szórvány magyarság körében és a vi-
lágnak számos pontján, ahol műveit 
fordítások alapján ismerik. Születésé-
től mostanáig minden kor fontosnak 
tartotta életútjának és életművének 
megismertetését. E tekintetben talán 
lényegesebb a folytonosság megléte, 
verseinek, személyes történetének is-
merete, mint az, hogy milyen célból 
és indíttatásból sajátították ki maguk-
nak bizonyos korszakok. Személyes 

véleményem az, hogy ezek a törekvé-
sek elbuktak.

Emléktáblák, szobrok, intézmé-
nyek, utcák, terek, sőt települések 
is	 őrzik	 emlékét.	 Jankovics	 Marcell	
remek	 rajzfilmje	 bemutatja	 a	 János	
Vitéz azon jelentésrétegeit is, melyek 
miatt kiemelkedik e mű az egyszerű 
elbeszélő költemények sorából. Itt 
élünk	az	Alföldön,	a	Tisza	közelében,	
s ezért sokunkban felidéződnek verse-
inek sorai. Aki már járt Koltón, Nagy-
bánya szomszédságában, bizonyára 
emlékezetébe vésődött a patinás kis 
Teleki	kastély,	ahol	Petőfi	és	Szendrey	
Júlia	a	mézesheteiket	töltötték,	1847	
szeptemberében. Milyen beszédes a 
kapcsolat	 e	 két	 szó	 között:	 KoLTó-
KöLTő.	Rejtett	és	felszínre	törő	tartal-
ma egyszerre utal egy ember hivatá-
sára és arra az idilli környezetre, ahol 
élete legboldogabb hat hetét tölthette.

Petőfi Sándort lehet szeretni vagy 
elutasítani, de tény az, hogy az embe-
rek ismerik, s tapasztalatuk alapján fo-
galmaznak meg véleményt róla. Zse-
nialitása, robbanékony természete, 
tragikus sorsa és rövid élete megérinti 
az embereket. Mindenki lelkében ott 
van, szívünkbe zártuk örökre.

Nagyné	Józsa	Beáta

Pogány Gábor: Szeptember végén c. szobra a koltói Teleki-kastély kertjében
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Testvér-települési kapcsolat újraélesztése a Város napján
Érmihályfalva és Hajdúnánás testvértelepülési programja

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 
Testvér-települési	 programok	 és	
együttműködések (2021.) pályázati 
felhívás alapján elnyert támogatásnak 
köszönhetően lehetőségünk nyílt test-
vérvárosunk, Érmihályfalva együtt-
működésével a Város Napi rendez-
vénysorozat közös megvalósítására.

A	 „Testvér-települési	 kapcsolat	 új-
raélesztése a Város napján” címet vi-
selő testvértelepülési program Hajdú-
nánás kezdeményezése mentén került 
kidolgozásra abból a célból, hogy vá-
rosunk megalapításának alkalmából 
szervezett ünnepséget Érmihályfalva 
település aktív közreműködésével 
valósítsuk meg, ezzel is erősítve nem-
zeti összetartozásunkat, testvérvárosi 
kapcsolatunkat és bepótoljuk a ve-
szélyhelyzet időszakában elmaradt 
találkozókat. 

Hajdúnánás, mint a megye máso-
dik	 legnagyobb	 hajdúvárosa	 1605.	
december 12-én kapott városi rangot 
Bocskai fejedelemtől, városunk ala-
pítójától. Ezen jeles esemény közös 
megünneplésére adott lehetőséget ez 
a testvértelepülési program. Az Ér-
mihályfalváról meghívott vendégek a 

rendezvény ideje alatt nemcsak része-
sei, hanem aktív közreműködői is vol-
tak történelmi megemlékezésünknek. 
A városnapi programok kiemelt ese-
ménye volt a helyi fizetőeszközünk, a 
Bocskai Korona 10 éves működésé-
nek évfordulója alkalmából a Bocskai 
Filmszínházban szervezett ünnepség, 
melyen az Érmihályfalváról érkezett 
Nyíló Akác Néptáncegyüttes szolgál-
tatta az ünnepi műsort. A nap további 
részében a „Hajdúnánás 2022” fotó-
pályázat megnyitására és eredmény-
hirdetésére, valamint Demeter Imre 
festőművész kiállításának megnyitó-
jára került sor a Kéky Lajos Városi 
Művelődési Központban. Ezt követő-
en a program a Bocskai szobor előtt 
folytatódott, ahol Dr. Kónya Péter az 
Eperjesi Egyetem rektora a városala-
pító Bocskai István történelemben 
betöltött szerepéről és a szabadságharc 
kimenetéről tartott ünnepi beszédet. 
A közös történelmi múltunkra való 
visszaemlékezést a fejedelem szob-
rának koszorúzása követte. A nap 
további részében a jelen lévők a Haj-
dúnánás Városi Önkormányzat Kép-
viselő-testületének ünnepi ülésén és a 

kitüntető díjak átadásán vettek részt, 
majd az Aranyszalma Néptáncegyüt-
tes „Egy úton” című műsorát tekin-
tették meg a Kéky Lajos Városi Mű-
velődési Központ színháztermében.

A programok közös megvalósítása 
településeink számára kiváló alkal-
mat adott arra, hogy vírushelyzet 
idején elmaradt ta-
lálkozókat bepótol-
juk, kapcsolatunkat 
újraélesszük. A két 
évtizedre visszatekin-
tő együttműködés 
sikeres folytatásának 
tekinthető jelen talál-

kozó megszervezése, melynek megis-
métlésére reményeik szerint a jövőben 
is lesz hasonló lehetőség.

A testvér-települési program a Beth-
len Gábor Alap támogatásával va-
lósult meg.

Átutazó félelem: Egy verseskötet margójára

Daróczi Tamás
1975 – 2008

Még az elmúlt év karácsonya előtt je-
lent meg a fiatalon, tragikus körülmé-
nyek	között	elhunyt	Daróczi	Tamás:	
Átutazó félelem című, poszthumusz 
verseskötete. Családja, jóbarátai, kö-
zeli ismerősei tudták, hogy már kö-
zépiskolás kora óta ír verseket. Persze, 
hogy pontosan mikor is vetette papír-
ra első próbálkozásait, azt már soha 
nem tudjuk meg. Nagy elődökhöz 

híven, verseit kézzel írta, így maradt 
ránk két, vastag füzetet betöltő alko-
tásainak összesége. Ezek javarésze vers, 
amelyekből még éltében már egy kö-
tetnyit válogatott. Maga a kötet címe 
és az illusztrációs anyag válogatása is 
még az ő elképzelése alapján történt, 
némi módosításokkal. A címlapgra-
fika	 és	 a	belívek	 illusztrációja	Tamás	
atyai jóbarátjának, a szintén nánási 
származású	Tóth	Béla	festőművésznek	
az alkotásai.

Mit is kell tudnunk erről a korán 
elvesztett ifjú tehetségről, aki gyer-
mekkorában élte az egyszerű nánási 
emberek gyermekeinek mindennap-
jait; iskolába az akkor még 6.sz. Álta-
lános Iskolába járt, majd szakmunkás-
tanuló	lett	a	„Csihában”.	Talán	éppen	
ezekben az években írta első verseit, 
amelyek - kora fiataljainak életérzé-
seitől némileg eltérően - erőteljesen 
kötődnek a nemzethez, a hazához, 
történelmi múltunkhoz.  

„Kik véditek Hunnia égi határát / 
látjátok-e, hogy mivé lettünk?/ Rossz 
kor fellege felettünk, /

alattunk erkölcsi sár és ingovány /
lett az út. S ki tudja, hány és hány / 

jajszó kell még! Nem és nem!/ Nem-
zetem temetni nem engedem!” (Nem, 
és nem!)

Rövid élete során testvéri szeretettel 
ragaszkodott határontúli magyarja-
inkhoz, pl. nemegyszer, amikor vége 
volt a tanévnek, barátaival sorra jár-
ták az ismerősöket, és szedtek össze 
fölöslegessé vált tankönyveket, ma-
gyar nyelvű irodalmat és juttatták el 
Erdélybe, Kárpátaljára. Sorsközösség 
vállalása több versében is megjelenik 
– így pl. a mai is igen aktuális mon-
dandójú: Átoksoriak (Megkésett Le-
vél Wass Alberthez) művében.

„Ó, mondd, mért van, hogy sor-
sunk szekerén csak a bánat /ül jobban, 
s az örömnek nem jut egyéb, mint / 
néhány félreeső kis zug valahol belül, 
egyre / összébb és összébb zsugorodva 
a	nagy	rakat	alján?/	Testvér!	Elvesztett	
méltóságunkat e földön/visszaszerez-
zük-e még? És mondd, e világban, e 
létben,/ és Európában megleljük-e 
végre helyünket?

Már	 2004-ben	 első	 önálló	 köteté-
nek kiadásán gondolkodott, akkor 
kezdte szerbe-számba szedni azon 
verseinek sorát, amelyet megjelenő 

kötetébe szánt. Sajnos ez az ismert tra-
gikus körülmények miatt nem tudott 
akkor megvalósulni. Azonban még 
így is egy figyelemre méltó, megőr-
zésre, megismertetésre, megismerésre 
érdemes kötet alakult ki a torzóban 
maradt életműből. És jeleket hagyott 
maga után, hite, gondolatai, álmai, 
érzései lenyomatait, mint ahogy írja a 
kötet záró versében. 

Rigó	Tamásné

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Daróczi Tamás 
1975. 02.02. – 2008. 09.09. 

 
 
„Összekapart emlékeim összepakolom, 
nincs súlyuk, könnyű csomag. 
Ám most indulok, és a hajnali 
ködbe veszek, de a lábnyomom 
itt hagyom; őrizd.” 
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Sajtóközlemény
Humán szolgáltatások fejlesztése Hajdúnánáson és vonzáskörzetében

2022/december/31.

Lezárult a társadalmi felzárkózás érdekében a területi különbségek csökkentését, a minőségi hu-
mán közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítását, továbbá a helyi esélyegyenlőségi programok-
ban feltárt problémák komplex, a helyi közösségekre és erőforrásokra alapuló kezelését célzó, te-
rületi hatókörű fejlesztési programokat tartalmazó EFOP-1.5.3-16-2017-00021 azonosító számú 
pályázat.

A fejlesztés konzorciumban valósult 
meg 6 települési önkormányzatot 
érintve, melyek a kedvezményezett 
járások közé tartozó Hajdúnánási és 
Balmazújvárosi járásban találhatóak: 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat, 
Polgár	Város	Önkormányzata,	Tisza-
gyulaháza Község Önkormányzata, 
Egyek Nagyközség Önkormányzata, 
Hortobágy Község Önkormányzata, 
Tiszacsege	 Város	 Önkormányzata,	
továbbá a Hajdú-Bihar Megyei Ön-
kormányzat, az Okkal-Más-Okkal 
Ifjúsági Egyesület, a Család- és Gyer-
mekjóléti Szolgálat, Központ és Váro-
si Bölcsőde. 

A konzorcium vezetője Hajdúná-
nás Városi Önkormányzat volt.

A konzorciumi települési önkor-
mányzatok összesített teljes lakóné-
pessége: 37 899 fő

A települési önkormányzatok ál-
tal ellátott humán közszolgáltatások 
áttekintése révén nyert helyzetképre 
építve szolgáltatásfejlesztések történ-
tek a pályázatban választható, minden 
konzorciumi tag helyi szükségletei-
nek, lehetőségeinek és adottságainak 
figyelembevételével kiválasztott tevé-
kenységek megvalósításával.

A pályázati program közvetlen, ki-
emelt célcsoportjai a hátrányos hely-
zetű aktív korú lakosság, a fiatalkorú 
lakosság, az idősek, a helyi közszol-
gáltatásban dolgozók és a potenciális 
alkalmazottak voltak. 

Hajdúnánás vonatkozásában meg-
valósított tevékenységek:

A humán közszolgáltatások terén je-
lentkező szakemberhiány enyhítését 
szolgáló ösztönző programok megva-
lósítása során ifjúsági referens és kö-
zösségszervező alkalmazására került 
sor.

A hátrányos helyzetű csoportok 
foglalkoztathatóságra való felkészíté-
sének, munkaerő-piaci eszközökben 
való részesedésének és munkaerő-pi-
acon való megjelenésének elősegítése 
érdekében a hátrányos helyzetű cso-
portokhoz tartozó aktív korú embe-
rek 138 fő kompetencia felmérése és 
képzése valósult meg egyéni fejleszté-
si terv alapján, továbbá a hátrányos 
helyzetű aktív korú személyek aktív 
munkaerő-piaci eszközökben való 
részesedésének elősegítése érdekében 
és 92 fő mentorálása valósult meg. 
A kompetencia képzésen és a men-
toráláson résztvevő összesen 230 fő a 
célcsoport együttműködését ösztönző 
pénzbeni juttatásként egyszeri, egy-
összegű, vissza nem térítendő támo-
gatásban részesült.

A helyi kisközösségek társadalom-
szervező szerepének megerősítése cél-
jából az adott projekt hatóterületén 
élő teljes lakosság részvételét célozva 
közösségi, kulturális programok, fi-
atalok közösségépítése, és közösség 
egészségfejlesztése témákban terve-
zett programok valósultak meg, mint 
„Alternatív csoportok találkozója”, 
„Nyáresti dallamok”, „Szubkulturális 
programok a ligetben”, „Egészség-
nap”.

Egészségtudatosság fejlesztése ér-

dekében szűrővizsgálatok, egyéni 
állapotfelmérés és ehhez kapcsolódó 
egyéni tanácsadás egészségnap kere-
tében kerültek megvalósításra, vala-
mint az alkoholfüggőség, dohányzás 
megelőzés, drogprevenció témájú 
prevenciós programok kerültek meg-
szervezésre.

Az idősek közösségben tartását, 
szellemi és fizikai aktivitásuk meg-
őrzése céljából programok, kirán-
dulások kerültek megszervezésre. A 
rendszeres, életvitelszerűen megjele-
nő testmozgás támogatása keretében 
életmód sport (úszás, túra, jóga) klub 
került létrehozásra. Az iskolás korosz-
tály számára szünidei gyermekétkez-
tetéshez kapcsolódóan nyári táborok 
szervezése valósult meg. 

Közösségépítési céllal önkéntesek 
mozgalom keretében faültetésre ke-
rült sor és történelmi tanösvény út-
vonalának kialakítása valósult meg a 
városban 10 helyszínen kihelyezett 
tanösvény táblákkal. 

A vidék megtartó képességének 
erősítése érdekében eszközbeszerzés 
is infrastruktúra fejlesztés történt az 
alábbi helyszíneken:
•	 Tedej:	 játszóparki	 elemek,	 kondi	

eszközök, napelemes lámpák.
•	 Liget:	 játszóparki	 elemek,	 kondi	

eszközök, napelemes lámpák, tér-
figyelő kamerák, tűzrakóhelyek és 
kerti kiülők.

•	 A	 projekt	 keretében	megrendezés-
re kerülő rendezvények helyszínéül 
szolgáló Ligetben lévő kiszolgáló 
épület felújítása és belső átalakítá-

sa valósult meg. A belső átalakítás 
során a közösségi teret kiszolgáló 
akadálymentes mosdó, pelenkázó-
helyiség, női ill. gyermek mosdó, 
valamint férfi mosdó, és piszoárok 
kerültek kialakításra.

A Család- és Gyermekjóléti Szol-
gálat, Városi Bölcsőde és Központ 
humán közszolgáltatások terén je-
lentkező szakemberhiány enyhíté-
sét szolgáló ösztönző programjának 
megvalósítása során 1 fő kisgyermek 
gondozó, 1 fő szociális munkás került 
alkalmazásra és a szolgálat prevenciós 
szerepének megerősítése érdekében 
indított, preventív jellegű progra-
mokon konzorciumi szinten 700 
fő - gyermek, fiatal, valamint család 
- került bevonásra, életkor és prob-
lématípus szerint tervezett preventív 
programokba.
Az Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egye-
sület által a fiatalok közösségépítése 
kapcsán Ifjúsági fesztivál került meg-
szervezésre két alkalommal Hajdúná-
náson.
A	támogatás	összege:	500	000	000	Ft
A támogatás mértéke: 100 %
A projekt megvalósítási időszakának 
kezdő időpontja: 2019.07.01.
A projekt fizikai befejezésének napja: 
2022.12.31.

További információ kérhető:

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
Elérhetőség:	06	52	381	411

Köszöntjük Hajdúnánás 
legifjabb lakóját:
3	Tóth	Patrik	Imre

Akiktől 2022 december hónap-
ban búcsút vettünk:
1 Bodnár Sándorné
1 Csuka László
1 Daróczi Antalné
1 Füz Mátyás
1 Hajdú Miklósné
1 Helmut Harri Richter
1 Kökényesi Mihály

1 Lukács Gáborné
1 Lukács László Béláné
1 Nagy László
1 Nagy Lászlóné
1 Nagy Sándorné
1 Nyakó Gáborné
1 Papp András Lajos
1 Péntek Lászlóné
1 Póser Antalné
1 Rácz Miklós
1 Romos Antal
1 Dózsa Béla

Anyakönyvi hírek 
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazok-
nak, akik szeretett halottunk

Nagy Lászlóné  Pálóczi Zsuzsanna
(volt Hajdúnánás, Kossuth. u 67. sz. alatti lakos) 
temetésén megjelentek, utolsó útjára elkísérték, 
ravatalára virágot, koszorút helyeztek, mélységes 
bánatunkban részvéttel osztoztak. 
„Elbúcsúzott a háztól és azoktól, akiket szeretett, 
nem nézett vissza (…). Minek azt látni, mint lesz 

egyre kisebb, egyre távolibb minden és mindenki?”                    (Szabó Magda)

              A gyászoló család                         

Köszönetnyilvánítás
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Karácsonyi evezés 
Gyönyörű napsütéses idő várta a Haj-
dúnánási Dominó Diáksport Egyesület 
fiatal sportolóit a már hagyományos-
nak mondható karácsonyi evezésen. 
Minden év végén várják már a gyere-
kek, családok és baráti egyesületek ezt 
a rendezvényt, hiszen nem mindenhol 
adottak a lehetőségek ilyen hidegben 
vízre szállni. A vendéglátó házigazda 
meghívását ebben az évben is többen 
elfogadták, így a környék kajak-kenu 
szerelmesei szép számmal képviselték 
magukat a Hajdúnánási Gyógyfürdő 
csónakázó taván megrendezett kará-
csonyi evezésen december 27-én.

Ezen a napon köszönte meg az 
egyesület vezetése Zsíros Irén segítsé-
gét, aki az úszásoktatásban segítette a 
gyerekeket. Valamint Simai Györgyi 
edző munkáját, aki egy időre felsőfo-
kú tanulmányai miatt elbúcsúzott a 
fiataloktól. 

Számos programmal készültek a szer-
vezők a nap folyamán. A bátrabbak víz-
re szálltak, de voltak szárazföldi ügyes-
ségi feladatok is, ahol játékos, vicces 
és szórakoztató feladványokkal és aka-
dálypályával találkoztak a sportolók.

A Hajdúnánási Gyógyfürdő adott-
ságai rendkívül kedvezőek, így a dél-

előtt folyamán a csónakázótó környé-
kén zajlottak a programok, délután 
pedig már a termálvízben meleged-
hettek. Nagyon eredményes éven 
vannak túl a Hajdúnánási Dominó 
Diáksport Egyesület tagjai. A szülők 
is minden évben bekapcsolódnak a 
programokba, és segítik a gördülé-
keny megvalósítást. Idén sem marad-
hatott el a forró tea és a zsíroskenyér 
lilahagymával, ami bizony jólesett 
mindenkinek a hideg időben, és a 
karácsonyi lakomából megmaradt sü-
temények is kapósak voltak

A vendégcsapatok is remekül érzik 
magukat ezen a programon, és meg 
is adták a módját, hiszen még a kará-
csony hangulat volt a jellemző.

Nagy büszkesége nemcsak a Hajdú-
nánási Dominó Diáksport Egyesület-
nek, hanem Hajdúnánásnak is, hogy 
több eredményes sportoló karrierje 
indult el az egyesületből.  Azt az össze-
tartást, ami az egyesületen belül van, 
mi sem bizonyítja jobban, minthogy 
rendszeresen visszajárnak például erre 
a karácsonyi evezésre is, így Horváth 
Maja ifjúsági világbajnok kajakos is 
rendszeres résztvevője a programnak. 

Dobos M. 
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presszumTájékoztatjuk olvasóinkat, hogy a cikkekben megjelenő, a hirdetések és játékok során felvett személyek személyes adataik az információs önrendelkezésről és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek megfelelően kerülnek kezelésre. 
Az adatok kezelése az érintettek hozzájárulásával történik. Az adatokat a hirdetések közzététele, illetve a játékok lebonyolítása céljából kezeljük, az adatok feldolgozását a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. végzi. Az érintettek felvilágosítást kérhetnek az 
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Szelektív szállítási időpontok Hajdúnánás 2023.
Hajdúnánás

Szelektív Bio
Sárga t. Barna t.
01.05.
02.02.
03.03.
03.30.

04.14
04.27. 04.28.

05.12.
05.25. 05.26.

06.09.
06.22. 06.23.

07.07.
07.20. 07.21.

08.04.
08.17. 08.18.

09.01.
09.14. 09.15.

09.29.
10.12. 10.13.

10.27.
11.09. 11.10.

11.24.
12.07. 12.08.

Tisztelt Hajdúnánási lakosok!
2023-ban változik a szelektíves hulladék elszállításának a rendje!!!!

Az eddig megszokottól eltérően a szelektíves hulladékot (
sárga tetejű kuka) CSÜTÖRTÖKI napokon fogjuk elszállítani!!!

 A bio hulladék és a kommunális hulladék elszállítása marad pénteki napokon. 
Kérjük fokozottan figyeljék a fenti szelektíves naptárt a félreértések elkerü-

lése végett!!

                Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

Szállítási napokon a hulladékot reggel 6 óráig kérjük kihelyezni a közterü-
letre!

Refisulisok a Bűvösvölgyben
2022. december 1-jén a Hajdúná-
nási Református Általános Isko-
la és Óvoda 7. osztályos tanulói a 
debreceni Bűvösvölgy Médiaértés-
Oktató Központba látogathattak 
el. A központban tartott foglalko-
zásokon olyan ismereteket adtak 
át tanulóink számára, amelyeket 
intézményünk is fontosnak tart a 
XXI. század rohanó világában: mé-
diatudatosságra nevelés, a média 
tudatos és biztonságos használata. 

A gyerekek szavaival élve nagyon 
kedves és segítőkész oktatók fogad-
tak minket a modern stúdiótechni-
kai eszközökkel gazdagon felszerelt 
központban. A házirend ismertetése 
után az osztály tanulóit három cso-
portba osztották be. A délelőtt folya-
mán a csoportok játékos formában, 
aktív alkotás közben tanulhatták 
meg, hogyan hat rájuk a média di-
rekt és indirekt módon. Betekintést 
nyerhettek azokba az előkészítési fo-
lyamatokba és háttéri feladatokba, 
amelyek egy reklámfilm, hírműsor, 
rádióműsor, szinkronizálás vagy egy 
film elkészítésénél teljessé teszik az al-
kotást. Mindenki nagy kedvence volt 
a filmrészlet elkészítése, amely során 
igazi színésznek érezték magukat a 

gyerekek. Nem kis fejtörést okozott 
nekik az alaptörténet kitalálása, a 
hangeffektek kiválasztása, vágóképek 
beillesztése és a szerepek kiosztása. 
Igazi stábként gondolkodtak, ahol 
mindenkinek fontos feladata volt. A 
technikai hátteret a stúdióban elhe-
lyezett gépjármű, a professzionális ka-
merák, mikrofonok, mikroportok és 
a greenbox biztosította. A Mézga csa-
lád című rajzfilmsorozat egy mozza-
natában a szinkronizálás rejtelmeibe 
kaphattak betekintést. Bátran foglal-
ták el a műsorvezetői széket a rádi-
óstúdiónak berendezett teremben és 
örömmel próbálták ki magukat, mint 
hírműsort vezető személyek. A foglal-
kozások szüneteiben nagy örömmel 
és lelkesedéssel mesélték el osztálytár-
saiknak és kísérő pedagógusaiknak az 
alkotás szépségeit és nehézségeit. Él-
ményekkel telve, fáradtan érkeztünk 
haza délután Hajdúnánásra. 

Büszkeséggel telve a szívükben néz-
tük és hallgattuk meg az elkészült re-
mekműveket, amelyek vidám pillana-
tokat és sok-sok nevetést csempésztek 
a rohanó hétköznapokba. 

Bacsóné Szabó Anikó, 
7.o. osztályfőnök

A Nánás Pro Cultura 
Nonprofit Kft. 

programajánlója
Január 20. (péntek) 17:00 - Irodal-
mi teaház.   Daróczi	Tamás:	Átutazó	
félelem című posztumusz versesköte-
tének bemutatója a Magyar kultúra 
napja alkalmából. A kötetet bemutat-
ja:	Rigó	Tamásné,	közreműködnek	a	
NaNá Színház tagjai. 

Helyszín: Bocskai Filmszínház és 
Ifjúsági Ház klubterme. Szeretettel 
várunk minden érdeklődőt!

Január 27. (péntek) 17.00 Holoka-
uszt Áldozatainak Emléknapja
Megemlékezés a Kéky Lajos Városi 
Művelődési Központ galériájában. Kö-

zös séta a Mártírok utcára az Áldozatok 
Emléktáblájához, mécsesek elhelyezése.

Január 28. (szombat) XXIII. Doni 
Hősök Emléktúra
kb.	14.15	–	15.00	A	menet	résztvevő-
inek érkezése a városba Hajdúdorog 
felől.
15.00	 Megemlékezés	 a	 Református	
Gyülekezeti Házban. Koszorúzás a 
Hősök Emlékművénél.

A kezdés a felvonuló hagyományőr-
ző katonai csapatok megérkezésének 
függvényében változhat!


